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ZAMBRANIANAS
Grup autodefensa feminista

Roser Pineda
Anna Jódar

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 28 apx

1. Funcionament i ronda de presentacions.

Funcionament: Dolo Pulido fa dinamització de moviment cadascuna imita el que fa la
primera i es va passant . Totes plenes d’energia comencem
2. Resum acta reunió anterior: aprovada. Les propostes queden ajornades a que tornem

a fer debat

3. Ordre del dia previst: Debat "Com impacta el conflicte català a les feministes?"

La Vicky fa una presentació del debat i planteja que es facin intervencions curtes sobre
dos punts?
Com ens impacta i què ens incomoda
Comença la Vicky amb un petit text que havia escrit: Posar el cos és també posar les
nostres fragilitats
( Marina Garcès).
Posar el cos per mi representa com m`he sentit i com em sento. Estic diafragmada entre
el sentir i el pensar. Pel que fa el sentir: sóc conscient de que pertanyo a un país, territori
amb una identitat pròpia , ( cultura, llengua, ...) . Crec fermament en el dret dels pobles
a la seva autodeterminació . Un dret a decidir sobre com volen construir el seu futur.
I aquest dret que el volem per Palestina, pel poble Kurd.. també el desitgem per
nosaltres.
Em costa entendre que com a feministes, ens posicionem i declarem obertament la
nostra solidaritat amb els pobles oprimits, i en canvi hi ha certa reticència en reconèixer
que el nostre país- Catalunya – també forma part d’aquesta opressió. Una opressió que
en els darrers anys, s’ha tornat repressiva, que s’ha judicialitzat, criminalitzant qualsevol
forma de dissidència, Una justícia que empresona pel sol fet d’exercir la llibertat
d’expressió .
Qualsevol forma de repressió a casa nostra, crearà un precedent de legitimització que es
podrà aplicar a qualsevol altra forma d’expressió i manifestació.
Alhora, m’encoratja perquè crec que Catalunya ha estat un laboratori pel que fa la
resistència no violenta.. D’aquí el desplegament policial.
Tot plegat, crec que ens ha ofert una oportunitat per continuar reflexionat de manera
interseccional. Com feministes anticapitalistes, antimilitaristes i antipratiarcals.
Hi ha moltes paraules i participació 15 paraules amb un ambient de complicitat i confiança
molt bo., expressant des de cada una com se sent i que proposa.
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Faig un resum que serveixi per reprendre el fil
Les companyes de FxI plantegen entre altres coses:
Es un moment molt difícil, amb molta repressió, gent a la presó criminalització i ens sentim
a vegades tristes de no anar totes juntes encara que no pensem el mateix sobre com
aconseguir un país millor.
Som diverses però totes defensem els drets dels pobles, la llibertat ( d’expressió, de reunió
de manifestació, de ser diferents...).Una democràcia radical i des de baix, estem contra la
repressió... però FxI necessitem el vostre coixí de suport amb quests temes i debatre més
entre nosaltres...
Som marçalianes i parlem d’independència des del feminisme; feminisme que no te res a
veure amb cap partit, que vol una societat radicalment diferent de dalt a baix per a totxs...
De vegades sentim la incomoditat de ser titllades com independentistes com si fos un valor
menys radicals ... quan el que fem i escrivim es des dels valors de Ca la Dona... i necessitem
el vostre respecte i escalf , sororitat, quan anem a veure les preses o quan ens manifestem
contra lleis injustes...com la sentència contra les preses i pressos polítics.
La Carme Forcadell i l’Anna han estat a Ca la Dona, les coneixem i estant injustament
reprimides... o la Tània, sòcia de la casa i del nostre grup... i sempre sembla el menys
important i ens fa sentir malament...
Moltes vam participar a 1 d’octubre des de diferents posicions per enfrontar- nos al regim
del 78 i per poder avançar cap el dret a l’autodeterminació del nostre poble...i segueix sent
una resistència en condicions dures, amb poca solidaritat dels pobles de la resta de l’Estat,
feministes incloses...
De vegades costa al marcs unitaris, manifestos que surtin de manera natural, la repressió
contra Catalunya i això de dones de la casa fa mal...
Jo vaig anar a les jornades del 76 pensant que el feminismes era burges i no tenia res a
veure amb una societat millor... i m he anat fent feminismes perquè la pràctica feminista és
la que em dona força i serveix... com va passar amb les sufragistes ... també el dret dels
pobles ,el sobiranisme és més divers , te més mirades i ha ant canviant i les feministes hem
dit coses diferents... i des de llocs diferents... cal que ens escoltem...
• Al torn de la resta també va ser variat:
Sóc independentista des de sempre per raons de justícia però reconec que el processisme
m ‘ha desinflat... i no ho vull ajuntar amb el tema antirepressiu que és molt més ampli que
el procés, tot i que també hi està inclòs... però la direcció d’aquest moviment, aquest govern
fa que no m ‘hi senti còmode...sinó enfrontada i quan ells parlen de democràcia sento que
no tinc res a veure... A moltes accions unitàries ens hem posat a defensar els drets de
Catalunya i contra l’estat espanyol ( quan algunes no ho volien...)
Jo he escollit que aquest és el meu poble, perquè estic arrelada aquí encara que vinc d altra
lloc, i no puc suportar les injustícies i el vassallatge en que ens volen anorrear i celebro
aquest espai per conversar amb complicitat..
Jo evidentment estic per la llibertat del pobles des de sempre i molt compromesa, i contra la
sentència i la repressió a tota les llibertats però no em trobo còmode amb els partits que
porten la direcció d’ aquests moviments.. però intento acompanyar- vos sempre que puc i
estaria be que Ca La Dona fes com iniciativa pròpia alguna iniciativa o campanya contra la
repressió als drets fonamentals ...
Jo també vinc d’un altre país i poc a poc a través de la llengua, de la repressió als
ensenyants ...com s’apropien del discurs feminista per tapar la llibertat d expressió...
Ens hem d’escoltar i respectar.. . i no portar les coses a l’extrem “Si ets sobiranista ets de
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dretes”...?
A mi sempre m’ha semblat que la nació no ens portava al lloc, ni les tradicions patriarcals...
tot i que també soc marçaliana i em fa una ràbia tremenda l’ anticatalanisme injust a la
resta de l’estat i tota la repressió , presó, judialitzacio... i us tinc una gran admiració per
estar sempre pendent d’aquest tema( referència al grup FxI) i intento venir amb vosaltres
on ens convoqueu perquè crec en vosaltres feministes independentistes amb les que
comparteixo tantes coses...
Hem de partir d’aquest marc d’avui per seguir avançant. Ca la Dona com a tal s’ha
pronunciat sempre contra la sentència , la presó, les vagues generals... però és veritat que
cal que prenguem iniciatives més corals.. parlant com avui des de nosaltres mateixesEs proposa: fer una campanya, acció o manifest de cara al judici de la Tània a l’abril, per
ella i per totes i fer debats monogràfics sobre diversos temes, formacions, debats i
reflexions.
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1.

Propostes:
1. Fer una campanya de suport a la Tània Verge que te el judici a l’abril (FXI farà
proposta)
2. Fer propostes com a casa sobre el tema llibertats i Repressió
3. Fer debats ( i formació) sobre temes diversos

4.

25 N. Valoracions : La Montse Benito fa una valoració general positiva sobretot
perquè la mani ha tingut una participació massiva de 10.000 persones, una de les
més grans. I d’una bona repercussió als mitjan .però constata que per la propera
cal una mica més d’implicació de cara a l’organització del dia i per poder dedicar
més esforç a l’ aparició política de continguts de Ca La Dona

Es fa ronda intervencions: Les Insurrectes anuncien que van gravar l’acte final que està
penjat al seu youtube de Insurrectes. Hi ha diverses intervencions de canviar propostes,
lemes i fer accions més contundents...sobre el tema de les violències i assassinats de
dones. “Perquè ens estant matant”..
Es valora molt positiu el vídeo Tu ets el violador que van iniciar les xilenes i que ha tingut
un impacte molt gran i clar contra el patriarcat. Es proposa pensar en com replicar- lo
més des d’aquí.

8M 2020
Des de Novembre F s’ha fet una convocatòria primera per parlar del 8M el dia 18 de
desembre a les 18.30 a ca la dona. Es fa una crida a la participació perquè a banda de la
mani, manifest... puguem fer actes contundents les setmanes prèvies. I que Ca La Dona
pugui plantejar se assumir un acte gran sobre violències al mes de febrer.

INFORMACIONS DIVERSES
La EFE 2010 ja te data 6 i 7 de juny

Les insurrectes anuncien que pel 8 de març estan preparant una tele streaming a nivell global i
que al mes de gener faran tallers oberts perquè si pugui participar (insurrectasinfo@gmail.com)

S’informa d’unes jornades sobre violències promogudes per l’Espai Feminista de Sants pel dia
11 de Gener que poden ser molt interessants I participen grups de la casa
Ens han regalat el “Coño Insumiso” que està a la sala de Teatre
El Seminari Coeducació està ja ple i molta gent s’ha apuntat que no son ensenyants..
Es fa la proposta de fer a la casa formacions sobre temes diversos, que potencien la formació i
la relació entre nosaltres i dones de fora de la casa que a més poden aportar ingressos a la casa.
Altres, informacions molt importants de la setmana vinent que trobareu a l’agenda:
Taller Medi Ambient i Salut, Campanya Sanitat Universal, accés avortament per a totes, Solstici
d’hivern, Expo Fundació Tàpies ERRATA i a la Virreina, Daniela Ortiz
Al Gener s’engega la campanya Desmilitarització Escola ( passaran informació DXD)
L’Antònia Pallach, comenta que s’ha comprat loteria de la Grossa per Ca la Dona. Tothom
participarà amb dos números per butlleta iguals per a totes. Es gestionarà la venda a partir de
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voluntàries , companyes de la casa que les vendran i recolliran els diners. Cada butlleta val 5 €,
de cada una Ca la Dona en guanya 1€.
Agraïm a l’Antònia la feina feta .

•

DATA
Gener

Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS):
GRUP
21 de gener 2020 a les 18.30
Maria Moron, Vero d’insurrectas
Debat proposat sobre projectes de la casa pel 2020
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• Voluntàries acollida noves sòcies
GRUP

DATA
12 de gener a les 5

Teresa S, Vicky

Redacció d’aquesta acta: Montse C i Vicky

PROPERA COMUNA: 21 de gener de 2020 a
les 18.30
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