
ACTA COMISSIÓ GÈNERE ASSEMBLEA STAP    30 de maig de 2011 
 
Primerament comentar que en la primera i última assemblea general de STAP s’havia fet 
referència a Sant Andreu com a poble i creiem que no hem d’oblidar els altres barris que 
conformen Sant Andreu i que les nostres accions abarquin la globalitat del districte (tenint 
em compte la Trinitat, el Bom Pastor, La Sagrera i St.Andreu). 
 
PRIMERS OBJECTIUS 

� Incorporar la perspectiva de gènere en la totalitat de l’assemblea: el gènere és 
transversal i cal que es tingui en compte a l’hora d’idear les accions de les altres 
comissions i sobretot subcomissions com sanitat, cultura, educació… 

 
� Incorporar el gest del puny com a símbol per mostrar el nostre malestar davant d’un 

comentari sexista, racista… 
 

� Fer ús d’un llenguatge no discriminatori ni androcèntric en la totalitat dels 
manifestos, textos, cartelleria… 

 
PROPOSTES  
1) DIAGNOSI: Una de les primeres accions per tal de definir el nostre punt de partida és 
una diagnosi per tal de conèixer la situació de les dones d’STAP.  La diagnosi ens ha de 
permetre recollir les necessitats, preocupacions i problemàtiques reals que afecten a les 
dones de STAP Com ho farem ? 

- A través de plafons gegants em diferents places 
- A través de folletons amb una sèrie de preguntes que distribuirem per diferents 

espais del Districte. A més, els folletons aniran acompanyats d’una bústia per espai per tal 
d’assegurar l’anonimat de les dones. 

Possibles preguntes:  
- Alguna vegada t’has sentit discriminada com a dona? I agredida? 
- Creus que existeix una igualtat real? 
- Com a dona què canviaries d’aquesta societat? 
- Quines són les teues preocupacions, problemàtiques...com a dona? 

 
2) CONSTRUCCIÓ BIBLIOTECA FEMINISTA : - física// - virtual 
 
3) CONTACTE I DIFUSIÓ: 
Hem creat un compte de correu electrònic per tal que les persones interessades puguin 
adreçar-se a nosaltres: generestap@gmail.com 
 
Pensem en aprofitar el blog que s’ha creat per l’Assemblea de STAP on presentar la 
comissió, enllaçar amb altres blocs de gènere…) 
  
També volem coordinar-nos amb altres comissions de gènere de les assemblees que van 
sorgint per tal de veure la feina que estan fent, els eixos de treball i sobretot compartir idees 
i recursos.  
 
ALTRES: Volem una comissió mixta per tant està oberta a tothom i todon! Sumeu-vos que 
som poquetes i tots els punts de vista seran benvinguts! 
  
( Conciliació familiar: usos del temps // Trencar amb estereotips de gènere; * Podem fer tallers, petites 

accions, teatre, lectures en veu alta…) 
 

DIA D’ASSEMBLEA DILLUNS A PARTIR DE LES 20 :30H 


