RESUM REUNIÓ NOVEMBRE FEMINISTA DEL 19-12-2016 a Ca la Dona
Assisteixen: Dolo, Roser, Carme N., Rosalia , Montse C., Montse B., Anna G., Carme
M., Lidia S., Mònica, Dàmaris, Imma, Cristina, Lin, Merche, xxxxx ..................
Comencem a les 19 h, una reunió prou representativa i diversa. Com que avui és
tercer dilluns del mes i està convocada la concentració mensual a la Plaça Sant Jaume
en denuncia dels feminicidis, decidim que a les 20 hores finalitzarem la reunió i
marxarem plegades a la concentració.
Per això només tractarem un punt de l'ordre del dia serà: VALORACIO DEL 5N A
TARRAGONA
Fem una roda d'intervencions i es donen coincidències respecte a:
Aspectes més positius:
-Una molt bona iniciativa (primera manifestació en l'àmbit de la Mediterrània) que
permet enfortir xarxes per l'abordatge de les violències masclistes.
-Capacitat de consens en el contingut del manifest, lema de la manifestació,
portaveus...
-Gran repercussió en l'àmbit dels mitjans de comunicació per l'impacte que significa
fer-ho a Tarragona. Recull de premsa és important, està penjat al bloc de Novembre
Feminista.
-Capacitat de coordinació en bona harmonia entre els diversos territoris i amb un
ventall d'organitzacions molt diverses.
-Tothom va fer una gran esforç per què es visualitzes el protagonisme dels moviments
feministes, la marea lila va omplir els carrers de Tarragona.
-Un pas endavant per posar en l'agenda conjunta dels Moviments Feministes les
accions contra les violències masclistes.
-Les jornades radicalment feministes del juny, sens dubte va enfortir les xarxes
feministes, va generar debat i energies que es van mantenir vives pel 5 N.
-Tots els territoris (Valencià, Alacant, Castelló, Santa Pola, Lleida, Barcelona,
Esplugues, Tarragona, Terres de l'Ebre, Montcada, Sant Boi, Cornella, Santa Coloma
de Gramenet, L'Hospitalet, Sant Just.......) van fer un gran esforç per porta gent,
organitzar autobusos, però valorem molt positivament la capacitat de treballar
conjuntament de les companyes de Tarragona que van assumir com a pròpia aquesta
iniciativa que vam plantejar des de Barcelona i València.
-L'acte final de la manifestació va tenir molta força, reivindicació, creativitat i imatge
col·lectiva de l'organització. La proposta del teatre va agradar molt. La lectura del
manifest del cas Beskanca mostres de solidaritat local.
-El dinar popular en solidaritat amb les companyes
cas Beskanca també va donar força a les accions col·lectives.
Aspectes a millorar:

encausades

en

el

-Aquesta convocatòria de manifestació és important potenciar-la en anys successius
però es reflexiona si la proximitat al 25N és la més adient. Per exemple en Euskadi es
va fer l'any passat a l'abril.
-Per l'esforç realitzat i les organitzacions implicades es fa una reflexió crítica de
l'assistència de poca gent de Barcelona. Constatem un cop mes que a la gent de
Barcelona li costa mouràs a altres territoris. Poca sensibilitat en el tema?????
Centralisme barceloní?????? Malgrat per temes com "lo riu és vida" si va haver una
presència molt més multitudinària.
-Necessitat d’ enfortir l’organització que permeti la continuïtat.
Són ja les 20 h i marxem a la concentració de la Plaça Sant Jaume, en els últims dies
desgraciadament dues o tres dones han estat assassinades.
ACORDEM CONVOCAR LA REUNIÓ PROPERA DE NOVEMBRE FEMINISTA EL
DIA 17 DE GENER A LES 19 HORES a CA LA DONA. Continuaríem amb l’ordre
del dia proposat.
Enviarem aquesta valoració a la resta d’organitzacions convocants del 5N a
Tarragona i farem la proposta de fer una reunió telemàtica via Skype.

Ca La Dona, 17 de desembre 2016.

