
Acta 13.06.11 
Assistència: 6 (avui han vingut 3 persones noves!) 
 
1.OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ 
2.VALORACIÓ ACAMPADA 
2.1. MATERIALS DE LA PARADETA 
3.PROPOSTA EIXOS DE TREBALL 
4.FEINA PRÒPIA, COSES A FER, PROPOSTES... 
5.PROPERA ASBLEA 
 
Decidim debatre el punt tres (tot recollint la idea proposada a l'anterior asblea general 
stap d'ampliar els eixos de treball: dones, lesbianes, gays, trans,intersex) ja que és la 
base per al 1er i més urgent pel blog i i per les companyes de comunicació. 
 
 
3<1 S'aprova la proposta d'ampliar la perspectiva feminista a les lluites de dones i 
lesbianes, gays, trans i intersex (a part, proposem per més endavant tractar i debatre 
sobre el mov. queer.) 
 
Insistim que volem tractar aquestes lluites de forma unitària i transversal de manera que 
no estiguin les unes aïllades de les altres perquè totes són necessàries i no n'hi ha una 
que sigui més vàlida que una altre.   
 
Fem pluja d'idees que volem que surtin a l'escrit de presentació estem força estona i 
veiem que diem massa coses per a un escrit reduït com el què es demana, així que 
decidim arribar a uns mínims consensuats entre totes i sense concretar molt però 
intentant encabir-ho tot. 
 
Algunes idees que van sortir com a base per al text de presentació: 
 
- treballar per la igualtat real 
- lluitar contra els esquemes patriarcals, masclistes, heteronormatius, els rols i les 
etiquetes també dins el propi moviment. 
- necessitat de detectar - denunciar/respondre sobre una mateixa i també en la societat a 
tots aquells aspectes que ens fan sentir malament i frenen la nostra capacitat de poder de 
decisió-control sobre el propi cos o gaudi de la sexualitat. Remarcar la necessitat d'un 
curru personal i col·lectiu cap a aqts agressions. 
- transversalitat  
- igual importància de les diferents lluites, no tractar-les de forma aïllada 
- abordar el tabú sexual que afecta directament sobre la nostra llibertat sexual sobretot si 
no és la hetero. Així com la "normalització" dels cossos (normal és un programa de la 
meva rentadora) 
-reivindiquem el plaer i el dret de les persones a gaudir del propi cos.  
- Avortament lliure i gratuït 
- reflexar la persona hetero q no se sent còmode en el rol que li ha estat assignat 
(machomen) 
-importancia del llenguatge i de re-nombrar des de nosaltres mateixes la realitat. 
 
text definitiu (en un altre document [al mail] i ben aviat: al blog!) (Ca) redacta i l'envia. 
 



2VALORACIÓ ACAMPADA 
2.1 Material de la taula: No ens acabem de sentir còmodes amb alguns materials. Es 
planteja a més que potser hi ha massa coses. Com a contraargument a això es diu que és 
material portat per gent de l'acampada pensant en nosaltres i que recullen diferents 
tendències ideològiques, que estem obertes a ampliar aquests materials perquè pretenem 
generar debat i fomentar l'esperit crític.  
Respecte l'atapeïment d'info, buscarem alternatives cal tenir en compte que es va muntar 
la paradeta com es va poder i que la compartim amb cultura i plafons varis tb de 
joventut.) 
 
- la bústia i el qüestionari: està funcionant molt bé, les preguntes estàn molt ben 
sintetitzades (felicitem la tània per la feina feta!ets una crack!!) 
 
- queden aspectes a valorar però és tard i nem per feina. 
 
4.FEINA PRÒPIA, COSES A FER, PROPOSTES... 
 
- Enquestes/bústies: de moment només tenim la d'orfila adreçada a dones. Diem de 
mantenir-la però ampliar el qüestionari a laresta de persones sigui quina sigui la seva 
condició-orientació sexual. Com ho farem? 
aquestes preguntes es quedaran igual, se'n modificaran algunes i se n'afegiràn d'altres, 
totes aniran en el mateix paper i que cada persona trii a quines respon. Així aconseguim 
no excloure ningú i jugar alhora amb les diferents variables.  
modifica preguntes i ho envia (chu) 
 
-caldrà fer més bústies (chu) 
 
- diem de no quedar-nos filosofant i només amb debats en la comissió (prou 
interessants) sinó anar més enllà, ampliar perspectives, donar recolzament o 
assessorament si s'escau, difondre material...  
 
- que els continguts que tractem siguin oberts. Que a mesura que anem treballant fem 
petits treballs monogràfics no amb conclusions sinó com aproximacions al tema. 
Treballar al propi rime de la comi, amb el temps que ens calgui. 
 
- crear un blog propi on difondre el que anem fent o considerem important. Enllaçar-nos 
amb blog indignades-stap. (ca)  
 
-proposta d'acte: analisis d'un corpus tancat d'anuncis. (Ga;fotos. Mt, Mr; videos) q 
analitzarem 1er nos i després passarem en plan projecció en acte públic. Per més 
endavant. 
 
-proposta d'acte: xerrada-debat sobre la prostitució (ce) ha contactat amb un col·lectiu 
que hi treballa directament per si poden venir a l'acampada, esperem resposta. 
 
-no s'ha comentat res sobre la trobada amb feministes indignades d pl. Catl. nem molt 
liades ara per ara i no s'ha pogut moure res. 
 
5.PROPERA ASBLEA 
Dilluns 20 plaça de la merda [Pons i Gallarza/st. MariÀ] si plou dins el bar. 20:30h 


