
Comissió 8 de Març 2016

El 14-01-2016, es fa la primera reunió de preparació del  8 de març.

Assistència: ERC, Dones Juristes, Esquerra independentista, Coordinadora 
Obrera Sindical, Percudones, Genera, Xarxa Feminista, Dones d’EUiA, 
Aprosex, Ca la Dona, Marxa Mundial de Dones i Gatamaula. Excusen 
l’assistència: CC.OO

Debat: es fa una pluja d’idees dels temes per incorporar al manifest:

- Sexisme
- Dret al propi cos
- Pacifisme i antimilitarisme
- Treballadores domèstiques
- Treballadores sexuals
- Lesbianes
- Transsexuals
- Refugiades
- Les minories, les invisibilizades, les minoritzades
- Els col·lectius perifèrics, les fronteres invisibles, les que no responem 

als estàndards són les discriminades, quan més diferent del que se 
suposa “normal” (home, blanc, burgès) més discriminació (gènere, 
racial, classe)

- Des de la perspectiva dels drets: dret a ser autònomes, a decidir 
sobre la nostra vida, el nostre cos, etc.

- Reivindicar que venim de les diversitats però amb un front comú 
contra el patriarcat i el masclisme.

Proposta de lema: surt una proposta de lema: “Totes en la diversitat 
juntes contra el patriarcat”

Manifest: es valora la proposta de fer com l'any passat, que cada col·lectiu 
pugui escriure un paràgraf sobre el tema que consideri rellevant. Donar veu 
als grups i les diferents perspectives per a mostrar la diversitat. 

Manifestació: es planteja el tema de comunicar mitjançant sol·licitud la 
manifestació.

Festa: es comenta que hi ha algunes persones que estan intentant 
organitzar una festa per a Dones, Lesbianes i Trans, així que si això avança 
no caldria que es muntés des d'aquesta comissió.

PROPERA REUNIÓ: Dijous 28 de Gener a les 19h a Ca la Dona.

*S'informa de l'acte que tindrà lloc el dia 7 de març al paranimf de la UB 
sobre les Jornades Feministes del juny.

**Percudones comenta que assajaran durant el mes de febrer, per si alguna 
s'hi vol apuntar. Estan buscant espai.


