ACTA ASSEMBLEA VAGA FEMINISTA
06.09.2018
19Hs
Varem ser molt poques dones a l’Assemblea, degut a que no hi havia hagut una bona
difusió de la convocatòria, excepte per mitjà del Butlletí de Ca la Dona, i a més es va
canviar el dia, del 5 al 6.09, per tal de poder participar a la Concentració CONTRA ELS
RETORNS EXPRES DELS INMIGRANTS DES DE CEUTA I MELILLA davant de la UE (Passeig
de Gràcia/Provença).
TEMA CENTRAL: La preparació del proper 8 de Març i la participació a la trobada
estatal a Xixon (Asturies), 6 i 7 d’Octubre.

1. MULTES DEL PASSAT 8 DE MARÇ
Vàrem tractar el tema de les multes i les identificacions per part de la policia del passat
8 de Març, pel fet d’haver tallat la circulació rodada a diferents punts de Barcelona i la
sortida de trens des de l’estació de St. Cugat del Vallès.
Es va comentar que a finals d’Agost les dones de Sants i les del Poble Sec varen rebre
les primeres comunicacions de les multes, i les de Sant Cugat estan en espera de
convocatòria pel judici. No se sap si hi han hagut altres grups de dones que hagin estat
afectats també. En cas afirmatiu ES PREGA QUE VOS POSEU EN CONTACTE AMB
VAGA FEM.
Es va comentar que era un dia de lluita amb una Vaga General recolzada pels sindicats i
que el tall de carrers i l’aturada de trens eren formes de lluita utilitzades en el context
del dia 8 de Març per tant no es justificaven les multes ni les falses identificacions de
persones a qui ni se’ls va demanar el seu DNI, com va succeir a algunes dones de Sants.
Les dones de Sants varen comunicar que no pensaven pagar les multes de la
Conselleria d’Interior de la Generalitat i proposaren que aquest fos el comportament

col·lectiu de totes les afectades. Decisió que va ser aprovada per les assistents a
l’Assemblea.
Varem acordar que s’intentaria comunicar aquest acord a les Dones de Poble Sec i
que es miraria de posar-les en contacte amb les de Sants.
CORREU ELECTRONIC DE SANTS: eliamcavac@gmail.com
2. LA PROPERA TROBADA ESTATAL: DIES 6 I 7 D’OCTUBRE
Com ja es va explicar en anteriors assemblees, a la passada Trobada Estatal de Mèrida,
les companyes de Madrid i València varen mostrar el seu desacord en convocat de nou
una VAGA el 8 de Març de 2019 i proposaren pensar en altres tipus d’accions (ocupar
un port, un aeroport, etc.) i també assenyalaren que la situació havia canviat donat
que hi havia el PSOE al govern.
Aquesta proposta no va ser acceptada per la resta de companyes d’altres regions,
comunitats autònomes o ciutats, i la majoria de les assistents estaven a favor de
repetir la VAGA, ja que consideraven que havia estat un èxit i que junt amb les
manifestacions i ocupacions de carrers havia contribuït a posar el Feminisme a la
primera plana de tots els mitjans de comunicació, així com les cadenes de TV.
Aquest tema es va deixar sense resoldre i es parlarà a la propera trobada de Xixón.
Donat que érem poquetes dones a l’Assemblea i que totes érem de Barcelona ciutat,
vàrem recollir les opinions de les assistents però sense prendre cap decisió, ni poder
presentar cap posició des de Catalunya.
Totes pensàvem que la discussió a Xixón no s’havia de plantejar VAGA SI O VAGA NO.
Sinó que el dia 8 de Març havia de ser un dia de LLUITA I QUE INCLOGUÉS A TOTES LES
DONES (LGTBi, edats, situacions, procedències, cultures diverses, etc.) i els diferents
tipus de violències que patim. Per altra banda, que hi hagués autonomia per definir les
formes de lluita.
Hi havia acord en que havíem de començar des d’ara a repensar els punts forts del
proper 8M com també les formes de lluita, per això proposàvem d’organitzar-nos ja en
comissions de treball per tal de que les que poguéssim anar a XIXON aportéssim
propostes concretes.
3. PARTICIPACIÓ A LA TROBADA ESTATAL
Varem parlar de que seria convenient que a XIXÓN hi anés un grup important de dones
de Catalunya, i que fos més nombrós que a les passades reunions estatals.
Per inscriure-vos l’adreça electrònica és la següent:

http://cort.as/-9PRh
La inscripció està oberta fins el 20 de setembre.
Propostes de transport: Barcelona/Xixón – cal enviar les propostes al correu de
VagaFEM8M (info@vagafeminista.cat)
4. COMISSIO DE COMUNICACIO
Donat que el passat mes de Juny ja no funcionava gaire bé la Comissió de Comunicació
i que aquesta vegada no s’ha enviat cap convocatòria per a anunciar l’assemblea,
malgrat de que s’havia enviat el text de l’ordre del dia amb 10 dies d’antelació, varem
decidir demanar les coordenades del correu per poder enviar aquesta acta i a la
propera Assemblea reorganitzar el funcionament de la comunicació.
5. PROPERA ASSEMBLEA

DIA 26 DE SETEMBRE A LES 18H30 A CA LA DONA
TEMES A TRACTAR:
Trobada a Xixón: dones que s’hagin inscrit. Propostes de transport
Organització de cara al 8M: Com hauria de ser una VAGA FEMINISTA?
Temes importants: Laboral, Consum, Cures, Violències, Extensió
NO FALTEU!!!!. VOS ESPEREM!!!! CONVIDEU A LES VOSTRES
AMIGUES, VEINES, COMPANYES ....
JUNTES TENIM MES FORÇA!!!
6. Inauguració de Ca la Dona
Dia 29 de setembre de 11h. del mati a 21h. (sopar i festa).
Apunteu-vos a ajudar a la barra, des de les 20h.

