
EIX Feminismes En Comú  

10.02.2016  -  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: 

 Acte del dia 9 de març. 

 8 de març. 

 Jornades Feministes. 

 Logotipus 
 

1. Acte del dia 9 març: 

Mariana ha parlat amb la ponent per al títol de la xerrada que serà “Perquè les 

paraules no se les porta el vent. Xerrada sobre llenguatge no sexista”. 

a. Hi ha que buscar un lloc per a l’acte. Mireia preguntarà en Revolta i en 

cas de que diguen que no, Neus parlarà amb igualtat d l’UV per a veure 

si ens poden deixar el saló d’actes de Socials.  

b. Del cartell s'encomanarà Patricia i Alex que els passarem tota la 

informació. 

c. Hi ha que fer un esdeveniment a Facebook per a donar-li difusió i 

difondre per xarxes de VALC, s'encarreguen Silvia i Gabri. 

 

d. Escriure una carta informativa sobre l'eix i aprofitar per a informar de 

l'acte. S'acorda que l'estructura d'eixa carta siga ¿Que es VALC? ¿Que 

es l'eix? ¿Que va a ser l'acte? Açò s'enviarà a tots els col·lectius 

feministes. S'encarrega Pilar. 

2. 8 de març: 

Es compraran les tres banderes morades per a la manifestació que seran uns 

30€. Hi ha que cridar a ACC per a veure si ens poden deixar tela de plàstic per 

a la pancarta (feta l’acta, açò està solucionat ja i no hi ha problema, ens donen 

el que necessitem).  

Mireia conta la iniciativa de la Coordinadora Feminista, que portaran 

estàndards en dones mortes rellevants en l'historia. Hi ha que demanar a la 
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coordinadora de VALC que pague els 100€ a la coordinadora feminista i que 

María Oliver vaja en la pancarta com representant de VALC.  

a. Es proposa canviar l'idea dels carrers per a posar escenes de pelis o 

vídeos feministes.  

b. Es manté l'idea de buscar dones rellevants valencianes (i no 

valencianes, però potenciant estes) a poder ser mortes per a invitar a les 

assemblees de l'eix, per exemple: “La senyora X t'invita a l’assemblea 

d'esta vesprada de l'eix de FEMINISMES de VALC”.  

c. Hi ha que buscar frases i lemes per a la pancarta de la mani.  

3. Jornades Feministes: 

a. Hi ha que portar una proposta.  

b. Fer un taller sobre com els governs de canvi entren a les institucions i no 

es poden fer polítiques de cures.  

c. Fomentar l'idea de despatriarcalitzar les institucions.   

Es decideix no proposar taller però anar conèixer i fer contactes. 

4. Logotipus: 

Toni Obra ens ha fet el logotipus que Silvia reenviarà. 

a. Gabri s'encarrega de fer la capçalera i la foto per a Twitter.  

b. Hi ha que donar-li difusió des de les xarxes de VALC.  

c. Demanar a comunicació que del 1-8 de març la capçalera de Facebook 

siga morada. Ens han fet un logotipus que Silvia ens enviarà.  

 

 

 

 

** Per a facilitar les tasques de totes, adjuntem llista de tasques: 

 MIREIA: preguntar a REVOLTA per la sala per al acte. 

 NEUS: preguntar a l'UV per la sala per a l’acte.  

 PILAR: carta informativa de VALC, l'eix i l'acte per a moviments 

feministes.  

 SILVIA: CREAR esdeveniment de FACEBOOK i difondre.  

 ALEX: encarregar-se del cartell de l'acte del dia 1. 

 GABRI: fer la capçalera de TWITTER i la foto de perfil per al de 

FEMINISMES en COMU. 


