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Més de 100 feministes apuntades i un 95 % del TRAM 82 ocupat de la Via lliure de l'11S
del 2015. Tram on s'hi faran moltes activitats.11S 2015 a la Via Lliure

Aquest grup de dones diverses que s'ha reunit a Ca la Dona per estar present en totes les
convocàtories de l'ANC, proposa una Catalunya Laica, Lliure, Independent i Feminista, perque
considera que sense tenir en compte a les dones no es va enlloc, i sense sobirania tampoc.

El grup obert de Feministes per la Indepèndencia es va trobar per organitzar la participació
feminista al
Tram82 (veure foto). Per la
feina de preparació es demanen voluntàries, que hauran d'estar en aquest Tram, a la sortida
del Metro Clot, a partir de les 15 hores del la tarda del divendres.

A la Meridiana hi haurà una acció simbòlica d'enlairament d'uns 200 globus amb lemes en
contra de les violències masclistes. Tambè s'escriuran en cartulines desitjos, que es posaran
en les dues grans Estelades que hi haurà en el mateix lloc.

D'altra banda Feministes per la Independència van aceptar l'oferiment del Petit Ballet de
Barcelon
a, amb seu
a Sant Marti, que les més petites del ballet que dirigeix
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Isa Moren
, facin un número del seu espectacle sobre el "Tricentenari" a la mateixa explanada que hi ha a
la Meridiana, tot sortint del Metro del Clot (entre la Xurreria i el Bar Gaudi). Serà de 16 a 16,30
hores. (Mireu +info sobre el Ballet a
La Independent)
.

En aquest Tram també es repartirà el Decàleg, xapes i vanos. Les aportacions recollides seran
per finançar l’edició d’un vídeo de llarga durada " Les dones i el procés català", del qual s'ha
publicat un resumen a
Ara és l’Hora , de 7,30
minuts, que ja s'ha projectat a Ca la Dona).

També es farà una foto grupal, un selfie de la participació feminista i pancartes participatives.

[+info a PDF Butlleti Xarxa Feminista ]
Si teniu dubtes podeu escriure al mail de Fem Via Feminista
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