
Ordre de dia: 
1. Valoració jornades lluita 
2. Debat organitzatiu-coordinació 
3. Economia 

1. Valoració jornades lluita 
 
- St Andreu-Nou Barris: Difusió, octavetes, pancartes.  
I també van anar a un institut a fer passaclasses a 4rt, 1er i 2n de Batx; això va ser molt guay --> 
Punt fort perquè tant algunes profes com estudiants semblaven interessades. 
També van anar a un mercat a fer difusió 

- Raval-Poble Sec: Convocatòria: no va venir molta gent del barri, va ser més íntim, amb amigues i 
gent coneguda del barri però propera. 
*Xocolatada: poca gent a la plaça 
* Cercavila va anar molt bé, els comerços deien que sí molt fàcilment amb les enganxines de suport 
a la vaga. 
* Conjur; bé, poca gent va venir convocatòria però la gent es va anar aplegant (no venien 
expressament però finalment vam ser prous!!)  
Valoració final: molta espontaneïtat guay, poc poder de convocatòria amb al gent del barri no 
propera o afí. Però en el moment la gent s'animava ràpid, sobretot al final ballant. 
 
*Mani nocturna: el conjur en un mal lloc, poca gent ho va sentir però la mani molt guay. 

Reflexió: gent del barri de contextos molt diferents, migrants moltes!! I s'ha de replantejar molt la 
cosa. 

*Instituts-xerrada: el mateix! No només eren adolescents sinó amb contextos familiars i de barri molt 
diversos. 

- Sants: Centrades en com arribar al barri; sobretot col·lectius i barris. Finalment no van fer cap 
activitat per les jornades com a comitè però es segueixen reunint actualment 

- Gràcia:  
*Ruta herstòrica. Va venir molta gent, més de 30 persones, tothom va escoltar perquè tenien molt 
bon equip de so! I la gent de les plaçes, que pel matí d'un dissabte a gràcia estan plenes, la gent 
escoltava tot i no estar a la cercavila. La temàtica era clara: treball domèstic a la guerra i la post-
guerra. 
 
*El dinar: visibilització guay: no era tan per sumar penya, sinó per visibilitzar-se al "carrer". 

*Octavetes: treball domèstic. Crítica pròpia perquè sona a ONG.Volen més diàleg i buscar altres 
formes de apropament. 

- Poblenou: Kafeta amb la Coral de Dones de la Flor de Maig. 
* Delantals gegants Rambla 
* Diss matí --> jornades de visibilització! Fotos sobre què és la vaga de totes, què són vagues de 
dones, treball reproductiu... 
+ Cantar la coral de dones! 

La gent es quedava a la rambla!! Sobretot famílies. 

- Esplugues-St Just: Acció centre comercial; adaptada de la idea acció conjunta. Va anar bé, 
campanya pressió estètica+ situació laboral dones a inditex. 1ª cosa com a comitè: els dóna ànims 
per fer-ne més! 

- Diagonal: Salió todo bien. Crítica: comunicació amb les ass de facultats no molt fluida. 
* El cercavila molt bon ambient; agressions i assetjament a les unis--> van fer budú. I van penjar el 
nino escanyat a la facu d'econòmiques, d'on era el catedràtic agresor. 

- Pallars: guay! Van anar a un mercat a repartir octavetes i també els missatges que es pengen a 
las portes dels hotels: "avui estic de vaga" etc. 



- València: van fet actes més centrals i també als dos barris Benimaclet i Cabanyal van fer activitats 
de l'estil de les d'aquí: cercaviles, xocolatada, mural "com faries una vaga de totes", etc. 

- Acció central 6 tarda: Diferents opinions 

- Guay, vam arribar a ser un mínim per fer-ho! S'esperava més gent però bé. 
- Públic: no n'hi havia gaire. Mal lloc? 
- Crítica GRAN a totes nosaltres: repartició, com s'ha arribat a l'acció. Descoordinació i poca 
resolució 
- Crítica a les enganxines: dona bonica és la que lluita 
- Parlar bé de coordianció 

 

2. Debat organitzatiu-coordinació 
 

- Comunicació va fer la seva pròpia valoració i totes vam afegir: 
Descoordinació, falta de gent a la comissió, tasques delegades a la comi (sobresaturació de feina). 
S'han fet moltes coses de Vaga de Totes però no s'ha centralitzat info i l’impacte queda borrós.  

----> COMUNICACIÓ PLANTEJA OBJECTIUS: S’HAN APROVAT 

A) Crear una campanya comunicativa de cara a 19 Maig. Aquesta serà per a que tots els comités se 
la vulguin fer seva, per crea imatge conjunta de la vaga de totes.  
 
* ES PROPOSA FER UNA QUEDADA-GRUP DE TREBALL CONCRET PER A CREAR LA 
CAMPANYA, FER UNA PROPOSTA I PORTAR-LA A L'ASSEMBELA. La idea és que ho vagi gent 
amb ganes, idees, habilitats, per crear-la! FALTA GENT;  
L coordina. 

B) Falta més gent a comunicació; es demana participació-motivació de gent dels comitès. Són 4 ara 
mateix. 

C) Es proposa que hi hagi un enllaç amb comunicació per comité.  
---> O sigui: que surti una voluntària de cada comitè per ser de "comunicació", no directament cal 
que participi a comunciació però que tingui les claus de les eines i comunicació sàpiga qui és per: 1) 
Poder penjar directament les coses del comitè i fer difusió! 2) comunicació pugui contactar 
directament amb els comitès. 

D) Banc de recursos: ENVIEU TOT EL QUE HEU FET DE MATERIAL; enganxines, octavetes, 
cartells, etc etc. Per fer un BANC DE RECURSOS VAGA DE TOTES! 

 

Proposta organitzativa  

A) Es mantenen els grups de treball de comunicació i extensió  i es planteja la necessitat de 

reactivar el grup d’activitats. 

B) Els grups de treball es reuniran en el mateix espai cada dues setmanes per treballar i fer un 

volcatge conjunt al finalitzar l’assemblea. De la mateixa manera s’hi reuniran els grups 

concrets temporals. 

C) Cada dues setmanes (intercalades amb les de reunió dels grups de treball) es reunirà 

l’assemblea coordinadora dels comités de nodes juntament amb els grups de treball. En 

aquestes trobades també poden venir totes aquelles persones que no siguin de cap grup però 

vulguin participar (“frees”). 



 Es decideix que les assemblees coordinadores vagin rotant pels diferents nodes per 

poder-les acostar als diferents comités, ja que moltes no es senten properes a 

aquestes assemblees.  

D) D’aquesta manera el grup motor deixa d’existir com tal. Hem posat una imatge per il·lustrar 

l’organització.  

 

Cal preparar assemblees temàtiques que ens permetin planetjar necessitats i objectius 

concrets pel dia 19. D’altra banda les assemblees temàtiques criden l’atenció. Pròximes 

assemblees: 

 Dimecres 25 de març: Què farem el 19 de Maig? Es discutirà com es vol estructurar el 

dia de la vaga. 

19h a l’Ateneu la Flor de Maig a Poblenou. C/Doctor Trueta 195. <M> Llacuna 

 Dimecres 1 d’abril:  Reunió grups de treball a Ca la Dona 19h. 

 Dimecres 8 de abril: Què farem 19 de maig? Un cop decidida l’estrucutra es portaran 

les idees de les diferents activitats conjuntes i descentralitzades que es poden fer. 

Es demana màxima assitència per l’assemblea del 25 de març (ja que alguns comités potser no 

es reuniran abans de dimecres és important la participació de tothom per fer de les decisions 

el més inclusives possible). 

 
3. Economia 

- Els comités s’autofinancen amb total autonomia 

- Per veure la necessitat de diners pel dia 19, s’elaborarà un pressupost quan 

s’estableixin els recursos necessaris. 

- Cal un fons antirepre. Es proposa fer un macroconcert a finals d’abril, principis de maig 

(la data s’ha d’aclarir) 

 

 



 


