ASSAMBLEA 8M 28/01/2021 (Convocatòria oberta a tota Catalunya)
ESBORRANY
Organització de les mobilitzacions per al 8M –virtual

19:00 a 20:30 hores
➢ Dades de participació:

•

Es van connectar fins a 170 dones, lesbianes i transgèneres

•

100 van omplir el formulari que es va compartir en el xat del zoom in situ.

Territoris de procedència:
Comarques, pobles i ciutats: ( 40 dones, lesbianes i transgèneres)
Alt Empordà: Alt Empordà
Anoia: Igualada, Masquefa, Piera
Bages: Santpedor
Baix Camp: Reus
Baix Ebre: Tortosa
Baix Llobregat: Baix Llobregat
Baix Llobregat: L’Hospitalet de Llobregat, Cornellà, el Prat de Llobregat, Gavà,
Castelldefels
Barcelonès: Badalona, Santa Coloma de Gramenet
Garraf: Sitges i Vilanova i Geltrú
Maresme: Arenys de Mar, Argentona
Montsià: Alcanar, La Sènia
Osona: Centelles
Ripollès: Ripollès
Segrià: Lleida
Tarragonès: Tarragona
Vallès Occidental: Cerdanyola, Montcada i Reixac, Santa Perpètua de Mogoda
Vallès Oriental: Cardedeu, Gualba, Granollers, Llinars del Vallès, Mollet del Vallès
Urgell: Tàrrega

Barcelonès: Barcelona-Ciutat: ( 60 dones, lesbianes i transgèneres)
Barris/ Districtes: Barceloneta, Carmel, Ciutat Vella, Clot, Congrés, Eixample, Fort Pienc, Gràcia, La
Marina Zona Franca, La Sagrera, Les Corts, Maragall-Nou Barris, Poble Sec, Sagrada Família, Sant
Antoni, Sant Andreu de Palomar, Sants
Més sobre que fem ¡¡ (formulari 100 respostes, la resta no sabem)
•

22 assistien a títol personal

•

78 com a membres de col·lectius.
Pertanyien a 74 col·lectius diferents i amb molta diversitat:
Col·lectius de dones migrades i racialitzades, col·lectius feministes autònoms que
intervenen en barris, pobles i ciutats, però també col·lectius feministes autònoms i
feministes que intervenen en diferents àmbits (violències, drets sexuals i drets
reproductius, educació-comunitat educativa, salut, habitatge, ecofeminisme, mitjans de
comunicació, cultura i arts escèniques, economia social i solidaria, cooperació i solidaritat
internacional, moviments socials, organitzacions sindicals, organitzacions polítiques.
............)
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ASSAMBLEA 8M 28/01/2021 (Convocatòria oberta a tota Catalunya)
ESBORRANY
Organització de les mobilitzacions per al 8M –virtual

19:00 a 20:30 hores
➢ Presentació i Benvinguda

Companyes de Ca la Dona i Novembre Feminista van donar la benvinguda agraint la complicitat
per la massiva participació
Van compartir els motius pels quals havien fet aquesta convocatòria virtual a través de zoom
de forma molt oberta i sense inscripció prèvia.
Havien aprofitat per fer la convocatòria tots els vincles que es van construir per l’organització
descentralitzada de mobilitzacions entorn a la Cadena Feminista pel 25N.
L’experiència de convocatòria feminista per ocupar els carrers de forma descentralitzada, va
permetre visibilitzar el 22N les reivindicacions i respostes feminismes davant les violències
masclistes (en moltes poblacions, en un moment de confinaments perimetrals municipals i amb
totes les mesures de seguretat) en un context de crisi sanitària, social i econòmica.
Ens van plantejar que aquest 8 de Març podríem partir de tots els aprenentatges de treballar
totes juntes i diverses amb lema, manifest, eines de comunicació comunes, però amb
mobilitzacions descentralitzades donat les incerteses que ens provoca aquesta pandèmia i que
permetrà que milers de dones, lesbianes i transgènere es sumin a les mobilitzacions i que es
sentin segures.
Abans de procedir a parlar de la metodologia de l’assemblea i en un moment que ja ens havíem
connectat moltíssimes dones, companyes feministes que viuen a Nicaragua però que ara estan
a Barcelona (no poden retornar per la situació política del país, repressió i manca de llibertats)
ens van proposar una dinàmica perquè cadascuna de nosaltres ens connectéssim amb totes
les companyes de l’assemblea malgrat la virtualitat. Així que vam compartir per la pantalla un
objecte que tinguéssim a mà i que tingués un valor de sororitat feminista.

➢ Metodologia i dinamització:
Desprès d’aquest espai de plenari per veure’ns totes juntes (era important sentir-nos moltes),
ens plantegen que ens distribuirem de forma aleatòria en 6 “sales” diferents de discussió per
facilitar la participació. Desprès de 45’ de debat passarem de nou a la plenària, els micros
estaran tancats i només el podrà activar les persones que presentin el contingut de cada una de
les sales. Estem en “tempus virtuals” i aprofitarem les eines que ens facilita el zoom.
Demanen disculpes si alguna de nosaltres sentim certes restriccions, no es fàcil afavorir una
amplia participació amb tanta gent i de forma virtual. És la primera assemblea i anirem
treballant en un procés fins el 8M. A continuació es fa la presentació del guió de discussió.
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ASSAMBLEA 8M 28/01/2021 (Convocatòria oberta a tota Catalunya)
ESBORRANY
Organització de les mobilitzacions per al 8M –virtual

19:00 a 20:30 hores
➢ Propostes d’ ORDRE DEL DIA (debat en sales)
1. Propostes de mobilitzacions 8 març (i prèvies)
2. Manifest i/o llista de demandes
3. Lema
4. Organització: calendari d’assemblees, grups de treball per temes, per territori…

➢ APORTACIONS EN ELS DEBATS, GRUPS-SALES.
1) Propostes de mobilitzacions 8 març (i prèvies) (pluja d’ idees)
sala 1
▪

▪
▪

▪
▪
▪

Dubtes de gestió de la vaga, començar organitzar a partir del 9 de març la del 2022.
Buscar aliances & espais intermedis. Importància ocupar els carrers i generar espais de
trobada en els llocs de treball. Però també es va informar que la comi laboral estava
majoritàriament d’acord en fer vaga laboral
Sumar i aprendre, fer força. Concentracions petites, de forma esporàdica.
Centrar la mirada en l’àmbit de les cures, i també de l’habitatge a mes dels temes de
sempre que ja son al manifest del 2020. Tenir el cap la necessitat d’ocupar els carrers i
fer-nos presents del 1 al 8 de març, com a mínim. Concentracions sí, però alguna cosa
més: més creativitat.
Importància de fer una cosa el 8M descentralitzada que es pugui replicar i que ens
visibilitzi. +++ ocupar els carrers tb del 1 al 8. Anar a les places.
Acció unitària replicable i contundent el 8M, del 1 al 8 accions de visibilització i fer
visibles els conflictes i eixos.
Ocupar places. Playlist de cançons reivindicatives. Arenys proposa: Campanya de
sensibilització, manifest propi, vermut feminista, canviar els noms dels carrers. Fer
cartell general.

Idees clau repetides: CARRERS - SOSTINGUT EN EL TEMPS - ACCIÓ CONCRETA - REFORÇAR
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ (omplir la ciutat de contingut feminista) - VISIBILITZAR-NOS

Sala 2
•
•
•
•

Ocupació massiva dels carrers.
Visibilitat a tots els territoris.
Modalitats: a) cadena humana, donada l’alta incidència i la bona valoració de
l’efectuada en 22N-2020; i b) manifestació tradicional, seguint les mesures de seguretat.
Caràcter festiu amb música, cantants, fer soroll
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19:00 a 20:30 hores
•
•

•
•

Coincidir el mateix dia i a la mateixa hora, la mateixa acció en diferents municipis i
territoris de forma descentralitzada, segons les forces
Importància de fer Vaga laboral convocada per sindicat, per a què el major nombre de
dones es pugui sumar i donar cobertura legal a una Vaga General Feminista de 24 hores
(el sindicat CGT podria donar cobertura a la Vaga Legal).
Es convocarà Vaga Estudiantil.
Repte: tenir presència als mitjans de comunicació (caldrà contactar amb periodistes.

Sala 3
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Accions concretes prèvies i abans del dia 8
Convocar vaga el 8M
Cadena com el 25M amb performances, prendre el carrer
Fer accions abans del 8M, penjar llaços liles pels pobles i barris, als balcons i els carrers
Posar una pantalla davant de districtes o ajuntaments i que vegin totes les accions que
s’estan fent, passar vídeos reivindicatius, etc
Fer murals en denúncia del mural que es volia censurar
Sumar-se a la setmana Antiimperialista (8M coordinat internacionalment)
Fer una caravana de cotxes, per poder sortir al carrer sense contagiar-nos
Concentracions als metros i trens perquè s’hi sumin dones que no puguin anar a les
accions

Sala 4
•
•
•
•

•

Es proposa fer mobilitzacions presencials seguint mesures de seguretat per la prevenció
de l’expansió del Covid-19
“Juntar-nos” als nostres barris i fer mobilitzacions a les places – vincular-nos entre
veïnes
Valoració positiva del 22N. Es planteja fer alguna cosa semblant, com ara fer domassos
per penjar-los; ja que alguns del 22N encara estan en alguns balcons i places.
Fer accions descentralitzades durant el mateix dia, arreu del territori, per
descongestionar el centre i així no ens hem de desplaçar del nostre municipi/barri. Usar
banderoles/ missatges contundents des de les diferents comarques
Accions de comunicació prèvies al 8M i durant el 8M: programades i llançades
coordinadament des de tot el territori

Sala 5
•
•
•
•

Vaga general feminista
Manifestació massiva
Cadena feminista però tallant carrers
Organitzar un ciber-acte: amb actuacions i connectant amb les mobilitzacions que es
farien a diferents llocs de forma simultània.
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19:00 a 20:30 hores
•
•
•

Organitzar una setmana a les xarxes. Cada dia tindríem un lema, que seria el hashtag i
convidaríem tothom a participar
Fer un vídeo on diferents dones expliquin per què celebren el 8 de març. Encadenar
els vídeos.
Fer vídeos on es visualitzi concretament l’impacte que ha tingut el covid-19 en la vida
de cadascuna.

Sala 6
Una part important de les intervencions emfatitzen sobre la necessitat de que existeixin dos
espais:
•
•

les denúncies realitzades des de les llars: pensar en cassolades, penjades de pancartes,
mocadors liles... a la mateixa hora
i, principalment accions de carrer: concentracions organitzades pels grups, ja siguin a
nivell de les diferents localitats o per reivindicacions concretes a les ciutats
o
o

o

o

tenir en compte les limitacions marcades pel COVID, però molt important que
no ens paralitzin
les accions que tinguin en compte les reivindicacions territorials i concretes.
Varen sortir dos exemples: les dones de Lleida volen denunciar i reivindicar la
situació que es troben davant la impossibilitat d’exercir el dret a l’avortament
al seu territori, i les dones del sindicat de llogateres creuen imprescindible
denunciar i reivindicar sobre el dret a l’habitatge digne
va sorgir la pregunta si cal demanar permisos o no per les accions, per una
banda valorar la tranquil·litat de l’acció que suposa demanar-lo i per altra
valorar que no demanar-los és una exercici de desobediència social. no es va
aprofundir més sobre el tema
propostes d’accions tenint en compte els diferents escenaris, tenir maleta
d’accions i replicables tant a casa com fora de casa

2) Manifest i/o llista de demandes
sala 1
•

•

Cures, violència institucional, antiracisme, vacunes, precarietat, habitatge,
recolzament mutu, solidaritat, anticapitalisme, mirada global, ecofeminismes,
sobiranies
Centralitat de la COVID-19 & tenir al cap la possibilitat d’encadenar manifestos
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ASSAMBLEA 8M 28/01/2021 (Convocatòria oberta a tota Catalunya)
ESBORRANY
Organització de les mobilitzacions per al 8M –virtual

19:00 a 20:30 hores
Sala 2
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Efectes del Covid-19 en les vides de les dones
Destacar les reivindicacions de diferents col·lectius
Pèrdua de drets a l’avortament i afectació en els drets sexuals i reproductius (incloent
l’afectació en el personal sanitari)
Assetjament per part de polítics i sindicats
Treball informal
Treballadores a les residències
Treballadores de les llars: dret a l’atur; i a no treballar les 24 hores
Abolició de la llei d’estrangeria per racista, colonial i patriarcal
Augment de l’assetjament en tots els àmbits

Sala 3
•

•
•

•
•
•
•
•
•

Tenim molt contingut consensuat de l’any passat: https://caladona.org/wpcontent/pujats/2020/02/MANIFEST-VAGA-FEMINISTA-2020.pdf (posar-lo al xat del
grup)
Quines serien les propostes concretes per aquest any?
Accés públic a la vacuna per a dones vulnerables
Visibilitzar les més afectades per la Covid-19: Treballadores sexuals i de la llar, que
estan en situació d’emergència, a base de caixes de resistència i solidaritat perquè no
reben ni ertes ni cap pensió
Que la majoria de personal sanitari i de residències són dones
Bretxa digital: Tot passa online i no hi ha igualtat en l’accés
Dones amb diversitat funcional al centre
Dones grans a les residències
Les activistes feministes reben repressió per fer accions feministes al 8M i queda
invisibilitzada
Regularització ja!

Sala 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Unitat sense tapar les diferències/ parlar de la realitat sense fer un llistat infinit de
demandes
Desmuntar la idea d’excloure a cap dona, lesbiana o trans dels feminismes
Aprofitar el manifest de l’any passat
Regularització ja!
La idea d’unitat, que estem juntes i som diverses
Visibilitzar el tema de l'extractivisme, explotació terra
Afegir el concepte "veïnes", "cures, comunitat
Donar suport al les migrans, Trans, Treballadores de la llar i treballadores sexuals
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19:00 a 20:30 hores
Sala 5
•
•

Recollir les nostres demandes però centrant-nos en l’empitjorament de la situació que
ha suposat la covid19.
Denunciar la incapacitat i insuficiència de les institucions per fer front a la situació
extrema en què es troben moltes dones: agressions, precarietat, pobresa, atur, etc.

Sala 6
•

•
•

Algunes intervencions emfatitzen sobre la necessitat que treballem a partir del
manifest que teníem consensuat el 8M del 2020, i que es podrien treballar a partir de
la creació d’una comissió
També cal aterrar sobre les reivindicacions generades i que agafen força a partir de les
situacions major discriminacions generades per la situació del COVID
El manifest és una base, que desprès cada grup i convocatòria d’acció ha d’adaptar a
les seves reivindicacions centrals

Alguns dels temes que es senyalen com estratègics són:
-

-

Com la COVID ha posat en evidència la importància de les cures per sostenir la vida i
les precarietats d’alguns sectors laborals i essencials que estan participant en aquesta
cura
Importància de fer arribar el missatge que les feministes estem organitzades
Impacte del COVID sobre la salut mental de les dones que realitzen treballs de cures
essencials (sanitàries, treballadores de la llar...)
Com sortim de la crisi: xarxes, organització i sororitat
Cal recollir tots els temes que provoquin mobilitzacions
El tema d’habitatge ha de tenir més importància que altres anys
El paper de les dones sanitàries

3) LEMES (paraules clau):
sala 1
No fan aportacions a la plenària
Sala 2
•
•
•
•
•
•

“Ni un dret enrere”
“El capitalisme i el patriarcat maten més que el coronavirus”
“Ara més que mai, feminisme o barbàrie”
“Què res no freni la nostra lluita. Per un feminisme revolucionari”
“Per una vida lliure d’opressió i desigualtat”
“Dones a primera línia contra el patriarcat i la crisi sistèmica”
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•

Paraules clau: suport mutu, xarxa de dones, contra la precarietat, fronteres, llei
d’estrangeria.

Sala 3
•
•
•

Som dones, som fortes, som moltes i canviarem el món
El virus és el sistema capitalista heteropatriarcal, la vacuna és el feminisme
Cada dia és 8M

Sala 4
•
•
•
•
•
•
•
•

Juntas y diversas/ más juntas que nunca
Confinades però no silenciades alcem la veu molt
Contra les precarietats i les fronteres, acció, suport mutu i rebel•lió feminista
Més diverses, juntes i unides que mai
Confinades però no silenciades
Confinades però no silenciades, diverses, juntes, solidàries, contra les precarietat i els
fronteres, suport mutu , acció revolta feministes
Confinades alcem la veu
Subvertir la idea de confinament, confinar també és envoltar de frontera, quan ens
juntem, quan alcem la veu, quan fem revolta, ens “desconfinem”, sortim de les presons
(confins)"

Sala 5
•
•
•
•
•

El masclisme és la nostra pandèmia
El capitalisme patriarcal és el virus
Dones a primera línia contra el patriarcat i la crisi.
No tolerem més agressions contra les dones trans
La transfòbia és també masclisme

Sala 6
Aquests temes no vàrem tenir temps de tractar
Quant al lema només va donar temps d’exposar algunes reflexions i propostes com denunciar
les precarietats, les violències masclistes i les fronteres i manifestar que farem acció, rebel·lió i
sororitat/solidaritat/suport mutu feminista

4) Com ens organitzem de cara al 8M 2021
El temps de 45’ es va queda curt per arribar a tots els punt, així que només en una de les sales
es va fer alguna aportació.
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19:00 a 20:30 hores
Sala 2
➢ Mapeig de Catalunya amb totes les convocatòries (un mapa que va funcionar en les
mobilitzacions descentralitzades per la Cadena Feminista 22N).
Propera convocatòria d’assemblea: (13 de febrer a les 17 hores)
En aquest punt no surt cap grup per la dinamització de l’assemblea
Ca la Dona i Novembre Feminista animaran a tothom per ampliar el grup dinamitzador amb
companyes d’altres grups. Coordinaran la difusió de les convocatòries dels grups de treball en
els propers dies

En el moment de fer aquest acta-resum ja us podem compartir els grups de treball que podrien
començar a funcionar per veure com aterrem algunes de les propostes mes de consens.

COMISSIONS I GRUPS DE TREBALL:
1-Lema i manifest

(reunió pel 3 de febrer a les 19 hores)

2-Comunicació i xarxes (reunió pel 3 de febrer a les 19 hores)
3-Laboral (reunió pel 6 de febrer a les 16:30 hores)
4-Coordinació accions-mobilitzacions (extensió territori) (pendent de convocatòria )
-Intervenció concretes en barris, pobles i ciutats

➢ Tancament de l’assemblea:

Il·lusió , apoderament i ganes de treballar plegades des de les nostres diversitats per ocupar
els carrers (amb seguretat per totes) aquest 8M, raons més que mai.
Molt contentes dels continguts i la participació. Agraïments per la cura que tothom hem tingut
pel desenvolupament d’aquest espai de sobirania feminista.
Finalitzem compartint per les pantalles amb totes de nou aquells objectes de valor simbòlic que
ens ha connectat a l’assemblea.
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