
Acta Comissió 8 de Març 2016

El 25-02-2016, es fa la quarta reunió de preparació del  8 de març.

Participen:  Gatamaula,  Xarxa  Feminista,  Ca  la  Dona,  Feministes  per  la
Independència, Percudones, Marxa Mundial de Dones, Plataforma contra la
violència de gènere,  Dones Juristes, Aprosex, Genera, Secretaria de la dona
de  CC.OO,  Feminismes-Entrepobles,  Vocalia  de  dones  FAVB,  Dones  de
l’empresa  EULEN,  dones  d’EUiA,  Sectorial  de  dones-Assemblea  Nacional
Catalana (ANC), Dones d ERC, Plataforma pel dret a no ser prostituïdes, Àrea
de dones de Comunistes de Catalunya, i dones feministes de: Coordinadora
Obrera  Sindical  (COS),  Esquerra  Independentista,  Arran,  Sindicat
d’Estudiants dels països Catalans (SEPC), Poble Lliure.

-  Manifest:  fent  lectura  sencera  de  les  aportacions  que  cada  grup  ha
redactat. La Xarxa Feminista s’encarrega de fer algunes últimes correccions
d’estil i de català. Tanquem el manifest. 

- Manifestació:  l’Ajuntament confirma que disposem de tarima, equip de
so i punt de llum a la Plaça Santa Jaume. La Plataforma contra les violències
de  gènere  ha  fet  la  gestió  de  la  comunicació  de  la  manifestació  al
Departament d’Interior de la Generalitat.

-  Recorregut:  es  pren  la  decisió  de  fer  l’inici  del  recorregut  a  Plaça
Universitat,  carrer Pelai,  plaça Catalunya,  carrer  Fontanella,  Via Laietana,
carrer Jaume i Plaça Sant Jaume. Es farà una parada a Foment del Treball per
denunciar la precarietat laboral i la reforma laboral.

- Lemes i consignes: buscar al web de la vaga de totes i cada una faci
impressions per repartir.

- Pancarta: ens reunim el dia 3 de març a les 17 h. per fer la pancarta a Ca
la Dona. Xarxa Feminista s’encarrega de comprar el material.

- Cartell: s’ha de fer difusió del cartell, enviem dos modalitats pe imprimir i
per difondre a les xarxes.

-  Percudones,  el  grup  de  dones  percussionistes  i  ballarines  tenen  180
dones inscrites. El dia 26-02 van assajar a l’Espai jove La Fontana, el 27-02
a  Fabra  i  Costs  i  el  dia  5-03  s’han  fet  gestions  per  a  què  pugui  ser  al
Poliesportiu Joan Miró.  Seria bo que vingueu el dia 3 de març (18.30 h.) per
coordinar les parades del recorregut de la manifestació.

Altres informacions i convocatòries

Dia 7 de març:

 Acte Paranimf de la UB. A les 19h.  “TORNEM AL PARANIMF 1976-

2016” i presentació de les Jornades Radicalment-Feministes que es
faran el 3-4-5 juny a Barcelona.

 Manifestació nocturna  “Se va a armar la gorda” Començarà a les

20.30 h. a la Plaça Orfila.

Dia 12 de març:



 Festa: festa a Can Batlló el dia 12 de març a les 20.30 h.

PROPERA REUNIÓ: Dijous 3 de març per fer pancarta.


