
ACTA COMISSIÓ FEMINISTA  4/07/18 

Horari: 16-17:30h 

Espai: Sala Carme Karr 

Assistents: Aurora Leal, Juanjo Compaire, Laura Febrer. 

S’excusen: Esther Madrona i Aleix Porta  

Ordre del dia: no hi ha ordre del dia pre-establert. Els punts es desenvolupen sobre la 

marxa. 

Desenvolupament dels punts: 

1. Proposta Trobada Dones a l’ACCO 

L’Aleix Porta va enviar un correu amb una proposta de trobada informal de dones 

de l’ACCO per compartir inquietuds i situacions viscudes. Debatem que aquest 

espai ha de sorgir i no l’hem de liderar/proposar des de la Comisió Feminista. En 

canvi, es proposa 

Es proposta d’oferir una formació ( per una entitat externa) sobre dinàmiques 

participatives en clau de gènere, a socis/es, entitats, voluntaris, equip tècnic 

junta i gent que participa a les Comissions. La Laura F. Coneix l’Associació Candela 

que està especialitzada i pot fer una formació a mida.  L’equip tècnic contactarem 

amb elles per sol.licitar pressupost. 

Passar la proposta a la Junta, i en cas que s’acceptés es podria programar al trimestre 

de tardor. 

2. BIENNAL DE PENSAMENT: LA CIUTAT DE LES DONES 

La Núria T. explica que des de l’ICUB s’organitzarà la Biennal de Pensament a tota la 

ciutat, i el mes de novembre es treballarà sota el concepte de La Ciutat de les Dones.  

Ens han proposat de participar-hi amb un catàleg d’activitats organitzat per Trama, 

ens el mirem, i trobem molt interessant totes les propostes. De fet, les podem 

guardar per d’altres cicles com el 8M. 

Ens encaixa participar-hi amb el format de les Veus de la República, tot i que l’oferta 

de xerrades no ens acaba de convèncer. La Núria T. proposa de quedar amb Trama i 

definir un nou contingut més enfocat a una temàtica que teníem pendent en les 

darreres comissions: el cas de la Manada. 

 

3. DIAGNOSIS FEMINISTA 
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Hem de tenir present que s’haurà de presentar el Pla d’Acció a l’Assamblea de 

l’ACCO, el dimarts 11 de desembre. Per tant, tindrem tres mesos: setembre, 

octubre i novembre.  

El Pla d’Acció haurà de constar de Marc teòric / Justificació / Pla d’Acció. 

El mes de setembre s’incorporarà una noia de pràctiques a l’àrea de 

dinamització, i una de les tasques podrà ser liderar el Pla. En cas que no, 

haurem de cercar una nova persona. 

4. ALTRES  

La Laura Febrer proposa dues activitats interessants: 

* Cicle de sexualitat i diversitat funcional, que s’ha dut a terme a Can Déu. 

*  Xerrada amb Montse Pineda sobre la creació positiva. 

5. PROPERES TROBADES 

La propera comissió serà Dimecres 19 de setembre a les 19h 

 

 

 


