
EIX Feminismes En Comú 

27.01.2016  -  ACTA o 

r ACTA COORDINADORA - XX.07.2015 

HORA i LLOC      20:00 - CA REVOLTA 

ROLS  ACTA    Pilar Martí Montolío 

  MODERACIÓ     

  TORNS DE PARAULA  

 

ORDRE DEL DIA / PUNTS TRACTATS: 

 Espai només de dones o mixt. 

 Colors del Logotipus. 

 Periodicitat de reunions. 

 Accions inicials.  

 Objectius que esperem d’este espai. 

 

ASSISTENTS 5 persones 

 

1. Espai només de dones o mixt: 

L'espai serà mixt per a que siga un espai de diversitat. Això, no significa que 
per al plantejament d'algunes primeres qüestions, determinades activitats, es 
crearan grups de treball amb el col·lectiu més adient a la qüestió a plantejar. 

 

 

 

Nóm Cognoms  Nóm Cognoms 
     

NEUS FÁBREGAS SANTANA    

TANIA CORTÉS LÓPEZ    

MARIANA URUEÑA TORRES    

PILAR MARTÍ MONTOLÍO    

ALEX CANTÍN LÓPEZ    
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2. Colors del Logotipus: 

Fons: Blanc 

LOGOTIPUS + Paraula Feminismes: Morat 

En Comú: Verd 

3. Periodicitat de reunions: 

La primera reunió  es convoca pel pròxim dimecres, 3 de febrer a les 20:00 
hores en la porta de l'oficina de Turisme de l'Ajuntament de València. 

A més, a partir del 10 de febrer, ens  reunirem tots els dimecres, a les 20:00 
hores en Ca REVOLTA, C/ Sant TERESA, Nº 10-València fins el dia de les 
dones. Després valorarem la periodicitat. 

4. Accions inicials: 

- Per a la setmana del 8 de març, dia Internacional de les DONES, es farà una 
xerrada oberta sobre llenguatge de gènere a càrrec de TERESA MEANA 
SUÁREZ. 

- Es pensarà que podem portar a més de la pancarta, en la manifestació del 8 
de març. 

- Es redactarà una nota de premsa, així com un manifest 

- Pensarem i decidirem un lema de l'eix, en base a igualtat i feminismes, com 
per exemple: “La igualtat no és només cosa de dones”. 

- CREAREM una guia útil per al llenguatge dels documents. 

5. Objectius que esperem d’aquest espai: 

Els anirem repensant i revisant en pròximes reunions. 


