
ACTA ASSEMBLEA 20 DE FEBRER: 

En aquesta assemblea vam assistir unes quinze dones i es van decidir entre totes els 
grups de treball. Es va quedar en tornar a reunir-se el pròxim 27 de febrer amb algunes 
tasques ja fetes. 

Els grups de treball no són tancats només estan fets per tindre en compte qui organitza 
què però totes podem participar en qualsevol dels altres grups i donar-nos suport entre 
nosaltres. 

GRUPS DE TREBALL: (per al pròxim dia dimecres 27, 14:30) 

1.1. Perfomance: Marta Sanchis, Carme, Amanda, Maria Bass. 

 -Pressupost de 1 o 2 teles o plàstics negres/transparents 

 -Buscar un megàfon o altaveu amb micròfon per a la veu en off o mirar 
pressupostos per a un megàfon. 

 -Parlar amb GASAV (empresa de seguretat) per informar de l'activitat que tindrà 
lloc. 

 -Mirar el correu per tal de vore el text de la veu en off i refer-lo si cal. 

1.2. Manifest: Cris Sánchez, Roer, Marta Grau, Marta Sanchis (suport): 

 -Portar linies discursives avançades i posar en comú el dia 27. 

 Es van acordar les línies discursives del manifest: 

-Sindicat d’estudiants 
-Assejament d’alumnes en la UV 
-Bretxa salarial dins de la UV 
-Carreres feminitzades 
-Sostre de vidre en l’àmbit educatiu (segregació vertical, professores 
assossiades) 
-Context: evolució de les esferes publiques i privades i treball no remunerat 
-Mercantilització de la lluita (influència capitalisme) 
-Situació elitista i classista en les universitats 
-Carència de referents històrics femenins: androcentrisme 
-Estat de benestar i realitat material 

-Mavi Mestre i piqueteres 

1.3.Encartellada (frases i missatges): Claudia Pérez, Alba, Marina, Maria Piles, Sarai 
P. i Àngela. 

 -Mirar pressupostos de més o menys 200 cartells en A4 i 100 en A3. 



 -Intentar quadrar la proposta dels panfletos (disseny i tal) i afegir més dones 
històriques. (Proposta de fer un drive per tal de juntar-ho tot) 

 -Buscar pressupost del paper continu x si de cas Marta (sociologia) no puguera 
acpnseguir. 

 -Mirar pintures i retoladors etc per pintar les pancartes i fer els missatges. 

 -Buscar missatges reivindicatius o adherir algunes més a la proposta ja existent. 

1.4. Comunicació: (Marta, Paula, Noelia) 

 -Fer cartells anunciant la pròxima assemblea (esperar a que tingam aula) 

 -Anar fent difusió del 7 de març i les seues activitats així com de la vaga del 8m. 

 

COSES GENERALS: 

-Llegir (sobre tot la gent que no va vindre a la primera ass) l'acta d'aquesta que 
s'adjuntarà al correu amb les propostes i tot. 

-Llegir la nova acta i els documents adjunts. 

-Proposar que cada grup de treball cree un grup de whatsapp o correu per tal de repartir-
se la feina. 

-Animar a la gent que no s'ha apuntat en cap grup de treball a formar-hi part i si no es 
pot per questions de temps o personals no hi ha cap problema,  es pot fer difusió i suport 
de les activitats plantejades. 

-Instagram i contrasenya: @8m_tarongers, tarongersfeminista 

 PUNTS PRÒXIMA ASS 

1. Parlar si es va a fer la perfomance també per la vesprada. 

 

 

 

 

 

AQUEST ÚLTIM PUNT ESTÀ FET PER TAL D’ANAR AFEGINT PUNTS PER A 
LA PRÒXIMA ASS SI ES CREU CONVENIENT. 



ÉS MOLT IMPORTANT L’ASSISTÈNCIA A LA PRÒXIMA ASSEMBLEA I 
TAMBÉ ANAR DIENT PEL GRUP DE WHATSAPP GENERAL COM VA LA 
RECERCA DEL MATERIAL I ELS RECURSOS NECESSARIS PER TAL DE 
SABER SI ES NECESSITA SUPORT DES D’ALTRE GRUP DE TREBALL. 

PRÒXIMA ASSEMBLEA EL DIA 27 A LES 14:30 EN L’AULA 2A4. 

 

ENS VEIEM EL PRÒXIM DIA 27 A L’AULA! 

GRÀCIES PER LA PARTICIPACIÓ, L’ESFORÇ I LES GANES!!! 

  


