
ACTA: 06.06.11
 
1. DECLARACIÓ DE PRINCIPIS
- Veiem necessari fer una declaració de principis, que expliqui d'alguna manera per què és necessaària una 
comissió de gènere. Potser fer-la a partir de preguntes. (De moment no surt ningú / conjunta...)
 
2. ACAMPADA STAP
- Veiem molt bé la idea de sortir en cercavila.
- No agrada com es va prendre la decisió, forçada. Creiem que hi havia altres opcions que no van ser prou 
valorades (acampar només de dia, els caps de setmana...) es va decidir precipitadament, amb urgència i 
creiem que això a part de ser poc assembleari pot fer que cremem recursos, la gent i una plaça on fer coses. 
Respecte el lloc triat, pl. Orfila, tpoc veiem que sigui l'idoni.
- Ens fa por que per tot això tingui poca força a nivell de númro gent. 
- Tot i això, hi donem recolzament, hi anirem segons disponibilitat a nivell individual.
 
3. VALORACIÓ ASSEMBLEA Gral. STAP DEL 28.05.11
- No mola que la gent no es vegi, s'entén l'excepcionalitat del cas per la pluja i agraïm la cessió de l'espai 
però tenim totes molt present la funció i distribució dels espais eclesiàstics que per res afavoreixen la 
intercomunicació entre les persones tot el contrari, estàn predisposades per a fer arribar un missatge únic des 
del púlpit. 
- Creiem necessari aportar propostes entre totes per a dinamitzar les assemblees, nosaltres en portem alguna i 
si en tenim més ja les farem arribar.
- Proposem anar canviant l'ordre de les comissions, per no estar sempre les mateixes al final quan hi ha 
menys gent i totes estem més cansades, irritables... També dins aquest punt proposem no sortir totes les 
comissions a cada assemblea, i que les que ho facin estiguin prèviament avisades per resumir al màxim i 
preparar bé els continguts. 
- Reconeixem que potser no ens vam saber explicar prou bé però volem dir que no ens van agradar gens 
certes reaccions cap a la persona que feia de portaveu de la comissió de Gènere. Ens vam sentir faltades al 
respecte i en aquest sentit creiem que ens mereixem ser ben tractades com totes les que estem participant 
d'això, respecte penya.
 
4. COMUNICACIÓ INTERNA
- Està en marxa el correu. Es farà sel·lecció de mails per no saturar, recordem que totes podem entrar i 
consultar el mail quan vulguem. Gestiona el mail (C). 
- Com algunes vam arribar tard a l'asblea i una mica més i no la fem.... veiem necessari fer llista amb tlfs per 
avisar en aquests casos (T) la passa per mail.
 
5.FEMINISTES INDIGNADES
- s'hi va anar dj passat, no sabem res més (tenim un mail fent resum de continguts de l'acta d'aquell dia) 
contacte: Marta Sales que proposa si estem interessades en fer una trobada amb elles com a intercanvi 
d'experiències, ho veiem interessant de cara a l'acampada, però de moment ens esperem a proposar-ho.
- Davant els casos d'agressions que s'estan donant a pl.Cat. mirarem si s'han fet públiques i la posició final de 
l'asblea feministes indignades, grups de suport etc. Si són públiques imprimir els documents i fer-los servir 
per a treballar a nivell local, alhora contribuint en la denúncia pública i material, punt de partida per a 
nosaltres a STAP.
 
6.ALTRES
- De cara a al CABARET, proposta de lectura poètica (Mt, C?, Ma?) poesia de dones, surten diverses idees, 
entrar en diàleg entre nosaltres, poesia musicada, cal acabar de lligar i saber l'espai que se'ns deixarà.
 
- La poeta que us deia i no en recordava el nom (sq tinc un cap...) es diu Àngels Gregori.   


