
EIX Feminismes En Comú 

03.02.2016  -  ACTA o 

r ACTA COORDINADORA - XX.07.2015 

HORA i LLOC      20:30 - CAFETERÍA  

ROLS  ACTA    Pilar Martí Montolío 

  MODERACIÓ     

  TORNS DE PARAULA  

 

ORDRE DEL DIA / PUNTS TRACTATS: 

 Lectura i repàs de l’acta anterior. 

 Comunicació interna. 

 Treballs per al 8 de març. 

 

ASSISTENTS 7 persones 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

1. Lectura i repàs de l'acta anterior: 

a) Respecte al logotipus, cal repassar-ho. S'informarà convenient perquè el 
color de la paraula Feminismes també siga en morat. 

b) Mariana farà un paràgraf amb un lema que ens identifiquem, així com una 
explicació a Mikel. 

c) També s'informarà de tindre un Twiter, Facebook .... De moment s'obrirà un 
Twiter de Feminismes (on es redactarà també en valencià). Seran les 
administradores: Pilar i Mireia. 

 

 

5. Comunicació interna: 

a) Ens passaran una acta tipus de València en Comú per a unificar-les. 

Nóm Cognoms  
   

TANIA CORTÉS LÓPEZ  

MARIANA URUEÑA TORRES  

MIREIA BIOSCA ORDAZ  

PILAR MARTÍ MONTOLÍO  

SARAI   

AIDA   

ALEX CANTÍN LÓPEZ  
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b) Ens comunicarem per Telegram. 

c) Es crearà un mail de l'eix, que serà administrat per Tania i Alex. 

 

6. Treballs per al 8 de març: 

a) Es sol·licitaran per part d'Aida i Tania, pressupost de preu per a 3 banderes 
feministes. 

b) Mariana cridarà a Teresa per a la xerrada i quan tinguem la data, 
preguntarem a Jarité, Intersindical, en locals sense cost, per a fer-la allí. 

c) Tania, Aida, Pilar i Alex s'encarregaran de fer el comunicat del 8 de març. El 
manifest que fem el podrem inspirar en les dones de la CUP. 

d) Per a la reunió de dimecres que ve, portarem pensat un lema i triarem data 
per a fer una pancarta feminista per a la mani. 

e) Amb l'objectiu de posar en valor el treball de les dones valencianes al llarg 
de la història, farem un cartell. Mireia i Silvia, miraran un estudi que es va fer en 
la Universitat de València. Per a la reunió de dimecres que ve, portarà 8 noms 
de dones, cada una triarà una dona, per a buscar la biografia. I es presentarà el 
cartell, com si foren noms de carrer en la ciutat de València. 


