
 

Les  feministes catalanes, en la cloenda de les Jornades Radicalment Feministes celebrades el 

juny de 2016, vam decidir donar suport a la Caravana a Grècia, una proposta que ens han 

traslladat les companyes d’Irunya i que s’està organitzant a nivell l estat espanyol i Països 

Catalans 

Es tracta d’una caravana d’autobusos que partirà de Barcelona el 16 de juliol i que arribarà a 

Tessalònica el dia 20. El seu propòsit és denunciar les polítiques migratòries europees i 

reivindicar les obligacions dels  estats a acollir als i les demandants d’asil. A més a més, la 

caravana participarà al No Border Camp, una acampada contra les fronteres que es celebrarà a 

Grècia entre el 15 i el 24 de juliol. Enviem en adjunt més informació. 

Aquest correu és per convocar a les feministes catalanes, de la resta de països catalans i de 

l’Estat espanyol a organitzar un autobús feminista, per a dones, lesbianes i trans, que participi 

de la caravana i que denunciï les eines del patriarcat – armes, guerres, fronteres- que separen 

la humanitat entre els que tenen dret a viure i qui no en tenen. Per reivindicar un concepte de 

ciutadania que posi la cura de la vida al centre. i com diu a la crida general: Exigirem 

vies segures per a dones i nenes, que les protegeixin de la violència sexual a la 

qual es veuen sotmeses en el trànsit dels seus trajectes migratoris. 

Adjuntem el comunicat que hem signat juntament amb altres organitzacions feministes 

europees. Muralles i recintes: No és l’Europa en la que volem viure 

Si vols anar a Grècia i vols apuntar-te a la caravana feminista, escriu-nos al nostre mail 

caravanafeministagrecia@gmail.com 

Estem copsant l’interès per aquesta crida, així que quan abans us apunteu millor. El dia últim 

per inscriure’s a l’autobús feminista és el 30 de juny. Si vols participar de la caravana en 

general, pots escriure a caravanagrecia@gmail.com i també abans del 30 de juny.   A més a 

més, en comprometem a organitzar conjuntament amb altres entitats la rebuda de les 

persones que participin de la caravana el dia 15 de juliol, abans que arranqui la caravana des 

de Barcelona. Si tens idees o propostes, pots apuntar-te a l’organització. 

Les properes dates són  

22J 19.00h a Ca la Dona (Carrer Ripoll 25). Reunió de coordinació de la caravana a Barcelona i 

de la caravana feminista. En defensa de les persones refugiades i dels Drets Humans. 

15J benvinguda caravana a Barcelona 
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http://www.caladona.org/wp-content/pujats/2016/06/Muralles-i-recintes19j.pdf
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