
ACTA GÈNERE 27.06.11  // ASSISTÈNCIA 8 PERSONES 
  
*TEMES A PORTAR A L'ASSEMBLEA 
- INTERCOMISSIONS MT/ PORTAVEU(S) CA, MT 
  
*1. PROPOSTA GRUP DE PORTAVEUS 
- Valorar els mitjans 
- Pactar prèviament temes i què es dirà 
Llavors sí ens sembla bé crear un grup de persones disposades a fer de portaveus. 
[ Malgrat tot, hi ha alguna pers. que troba contradictori que algú surti a parlar en nom del 
moviment si ningú ens representa.] 
Potser això sí es veu millor: aclarir que la persona és portaveu del discurs, entenent que és una 
qüestió funcional comunicativa i de difusió. 
  
- No centrar-nos tampoc en els mitjans perquè ens escoltin ens agradaria que el què pensem, 
reclamem, etc. surti de nosaltres mateixes, en les nostres accions, no anar darrere seu en aquest 
sentit. 
   
* 2. BLOG / WEB 
- S'ha creat un blog www.generestap.wordpress.com encara no està operatiu hi anirem penjant 
el material que considerem. 
- Proposta d'afegir un Decàl·leg de principis de la comi al petit escrit que ja teníem. (Ga) l'envia 
per mail, es puleix i es torna a l'a propera asblea per aprovar-lo. 
  
3. VALORACIÓ DEL CABARET 
- molt positiva, vam rebre moltes felicitacions i estem molt contentes. 
- Creiem que podríem repetir alguna cosa similar més endavant 
  
* 3.1 PROPOSTES 
- Altres línies d'ació: cartells, performances, tallers de sexualitat... llocs: carrers, escoles... 
(aprofitar diades com st jordi per exemple en espais educatius per repetir espectacle poètic). 
- Veiem necessària establir una metodologia de treball: 
fer una diagnosi> buidatge> adequar format de les accions> accions 
  
*4. CAMPANYA INDIGNADES STAP 
- A la propera reunió farem el buidatge de la bústia d'Orfila entre totes 
- Decidirem els punts de les demés bústies i les anirem construint. 
- En fer el buidatge anirem apuntant temes o idees i possibles línies de treball/accions... 
- modifiquem la proposta inicial de cobrir districte, anirem on no hi ha assemblees d'indignades: 
La Sagrera, st. Andreu, la Trini 
- treball progressiu i poc a poc, començant pel barri de st. Andreu. 
  
*5. SOBRE LES MARXES 
- proposta de la (Ce) farà un dietari els dies que ella estarà amb les marxes, en perspectiva de 
gènere, el penjarem al blog.  
  
6. SUPORT DERIVACIONAL AL MALTRACTAMENT 
- tema pendent a parlar a la propera asblea. 
  
*7. PROPERA REUNIÓ 
dll 04 de juliol pl. de la merda, 21h. 


