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PRESENTACIÓ DE L’ENTITAT
L’assemblea antipatriarcal Sa Pedra Foguera naixem coincidint amb la Vaga de Totes del 19 de maig del 2015.
Som dones de diferents edats, dones organitzades i dones que s'organitzen per primer cop.
Sa Pedra Foguera som feministes i anticapitalistes perquè considerem que el capitalisme es troba lligat i no és
viable sense el patriarcat, la divisió sexual del treball i la desvalorització del treball domèstic, reproductiu i de
cures, treball indispensable i sense el qual el sistema capitalista no s'aguanta. Lluitem i ens organitzem contra
el patriarcat des de l'àmbit local.
La nostra principal línia d'actuació és la formació i l'acció feminista a nivell local. Formar-nos, reflexionar,
debatre, mobilitzar-nos i organitzar-nos per tal de combatre l'estructura heteropatriarcal. Estem en contra de
qualsevol opressió, de gènere, raça, ètnia, classe i orientació sexual. Per això ens considerem feministes de
classe i interseccionals.
Quant a la nostra activitat, al llarg de l’any participem activament i habitualment d’un seguit de dates
concretes: el 25 de novembre, el 8 de març i l’1 de maig. Del 25 de novembre i del 8 de març en som
nosaltres les encarregades de coordinar les diades, amb l’elaboració del manifest, les ja conegudes Jornades
Feministes i la mobilització al carrer (concentració contra les violències masclistes i Marxa Lila). A més a més
d’aquestes dates ja calendaritzades, treballem per la visibilització i l’agitació de les consciències al llarg de tot
l’any tenint en compte les dates estandarditzades.
La nostra primera acció va consistir en canviar el nom d’alguns carrers
de Blanes per visualitzar dones amb una rellevància històrica
menystinguda pel fet de ser dones.
La segona acció la vam fer a l’Ensorra’t, on vam llegir un manifest
contra les agressions sexistes en els espais d’oci i fent una crida al
trencament del silenci davant la impunitat masclista en aquests
espais.
Quan l’Estat Espanyol va decidir retallar-nos el dret a l’avortament, també vam reivindicar-nos penjant
pancartes
a totes les esglésies de Blanes defensant la sobirania sobre els nostres cossos.
Aquell any, vam formar part de l’organització de les primeres
jornades feministes, espai que hem pogut mantenir i redefinir
sense pauses.
A més a més, hem insistit en la formació a través de xerrades
obertes (Presentació dels llibres Las que limpian las hoteles,
Género para que nos entendamos, i les xerrades «Ser trans dins el sistema educatiu» de
Joves Trans, «Feminismes antiracistes i decolonials» amb Úrsula
Santa Cruz, «La lluita LGBTI als moviments socials» de Crida, i
participació a les jornades formatives de la Setmana de la Pau).

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE
Vivim en un món on el capitalisme i l’heteropatriarcat constitueixen una aliança que oprimeix doblement les
dones: per motiu de classe i per motiu de gènere. Ho veiem exemplificat cada dia amb la la feminització de la
pobresa, la invisibilització de les tasques de cures i domèstiques, la discriminació salarial, la cosificació,
l’assetjament...
Blanes no és aliè a aquesta realitat, de fet, el naixement de l’assemblea ja va ser la resposta a la detecció
d’una mancança de conscienciació feminista des d’una perspectiva de classe, no només dins la vila de Blanes,
sinó en els mateixos moviments socials dels quals formàvem part.
Si bé fins ara ens hem dedicat a sensibilitzar en l’àmbit social i a introduir-nos en diversos temes relacionats
amb el feminisme des de diferents perspectives, ara hem detectat la necessitat de centrar-nos en la formació
i l’àmbit de l’ensenyament.
Davant la realitat social, política i econòmica de Blanes (turisme de borratxera, el mal anomenat oci nocturn,
manca d’espais de relació i d’oci alternatiu per a joves, normalització de les violències quotidianes cap a les
dones, un sistema de salut, policial i educatiu que minimitza i invisibilitza tot tipus d’agressió masclista), fer
pedagogia des de l’educació bàsica, des de les escoles i els instituts. Perquè les noves generacions han de
tenir l’oportunitat de créixer fortes i valentes, i amb la força i els arguments necessaris per lluitar contra
aquests sistema opressor. És per això que ens volem capacitar per proposar-nos per fer aquestes xerrades als
centres educatius del nostre poble, i per fer-ho ens calen eines i recursos. Així doncs, el nostre projecte
consistiria en un cicle de formacions bàsiques (que faríem sempre a porta oberta per tal de treure’n el màxim
profit) per tal d’elaborar el material necessari per a les escoles, alhora mostrant la necessitat d’educar en el
feminisme des del feminisme, ocupant espais tradicionalment feminitzats i carregats d’una ideologia
arreladament patriarcal. Bona part de les mestres són dones, especialment a primària, però tot i així el
missatge de disgregació entre infants és encara molt potent i, revestit de termes com igualtat i co-educació,
perpetua els rols i els estereotips de gènere.
El projecte formatiu consta de tres eixos: formació per a l’assemblea (i oberta), elaboració de material per
oferir formacions a les escoles i instituts, i campanya agitativa de l’assemblea i la seva tasca pedagògica.
Quant al primer pas, hem elaborat una llista de tots els temes sobre els quals ens hem format en les xerrades
feministes que s’han fet a Blanes des del naixement de l’assemblea i a les quals hem assistit: economia
feminista, feminisme de classe, feminisme antiracista i decolonial, dones i crisi, política municipal i
feminismes, Kurdistan i la revolució de les dones, treball de cures, protocol per l’abordatge i prevenció de
violència masclista als moviments socials, amor romàntic i micromasclismes. A nivell introductori, hem après
moltes coses durant aquests anys, però en format xerrada, i sense tenir un debat fresc i fluït al respecte. Per
això, els tallers que voldríem dur a terme a partir d’ara tenen un enfocament orientat a joves, amb material
pedagògic i una manera de procedir totalment diferent: a través de l’educació experiencial, el retorn a temes
bàsics i ben arrelats (amor romàntic, micromasclismes...) des d’una perspectiva educativa. Així doncs, els
tallers que voldríem realitzar són:

-

Associació Candela: Desemmascarant els micromasclismes quotidians (150€), Desmitificant l’amor
romàntic (150€), M’expliques un conte? (150€), Noves masculinitats (150€).

-

Associació Cúrcuma: Explorant les masculinitats, Enredant el gènere, Desmuntant el mite de l’amor
romàntic.

Quant a l’últim eix del projecte, el que ens en permeti una bona difusió, volem que aquest projecte pugui
funcionar de forma autònoma i autogestionada. És per això que hem
pensat en una primera inversió per tal de fer samarretes i bosses de
l’assemblea, a partir de la venda de les quals anar produint cartelleria
i enganxines, poden difondre els dissenys elaborats per les escoles i
les zones d’oci juvenil, on centrarem la nostra activitat dels propers
mesos.
Així doncs, caldria una inversió de 300€ per tal de fer dues plantilles
de samarretes i bosses, i tenir marxandatge de l’assemblea.
Finalment, quant a la temporització del projecte, l’hem estructurat també en tres
passos a partir dels tres eixos. Durant els mesos de juny, juliol, agost
i setembre plantejaríem tota la campanya de difusió de l’assemblea,
duríem a terme el marxandatge de l’assemblea i calendaritzaríem totes les formacions del
curs. Volem aprendre a dissenyar cartells i enganxines, i aprofitarem l’estiu per
aquesta tasca. Llavors, a partir de l’octubre, començaríem amb la formació de
l’assemblea (com hem dit, sempre oberta, i duta a terme a l’Ateneu o a la
Cooperativa) per, un cop passat el 8 de març i les jornades feministes, poder començar a oferir formacions a
les escoles i instituts de Blanes (els contactes amb els centres formatius els duríem a terme durant el segon
trimestre, al gener).
PRESSUPOST
-

Formacions: 150€ cadascuna (volem fer-ne un total de 6) + despeses de transport (20€
aproximadament per taller)

-

Marxandatge: 300€ com a forta inversió inicial

-

TOTAL: 1320€

DECLARACIÓ DE COMPROMÍS
Des de l’Assemblea antipatriarcal Sa Pedra Foguera, ens comprometem a complir les condicions expressades
per a l’atorgament de la col·laboració econòmica de Diners al carrer alhora que ens comprometem també a
comunicar les possibles col·laboracions econòmiques que s’obtinguin en el futur (ja que fins a dia d’avui, no
hem obtingut cap mena d’ingressos externs).

