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5. La Coordinadora Feminista
del Baix Llobregat (CFBLL).
Període 1978-1981

La CFBLL es va començar a gestar el maig de 1978, a la reunió de la
Comissió Comarcal (Baix Llobregat) del PSUC per a l’Alliberament
de la Dona. L’objectiu d’aquesta reunió era concretar la realització d’una I Jornada de Dones del Baix Llobregat; recordem que el
2 d’octubre de 1977, ja s’havia fet el I Pleno de mujeres del PSUC del
Baix Llobregat.
L’1 de juny de 1978, es va convocar una nova reunió de persones de
tots els partits i les organitzacions interessades en el treball feminista a
la comarca; llavors, i en successives trobades, es van acordar els detalls
de la celebració de la I Jornada de Dones del Baix Llobregat, que es faria
el 2 de juliol de 1978, a la Casa de la Cultura de Sant Boi. A la cloenda
de la Jornada es va donar per constituïda la Coordinadora Feminista del
Baix Llobregat i es va fixar una data de setembre per iniciar les reunions.

5.1. Dones participants a la Coordinadora Feminista
del Baix Llobregat
Carmina Balaguer (el Prat de Llobregat), Helena (Esplugues), Margarida Junqué (Sant Feliu de Llobregat), Marta Estruch Maussner
(Sant Joan Despí), Montserrat Fabregat Castell (Molins de Rei), Pilar
Macià Querol (Sant Boi de Llobregat), Mercè Marçal Serra (Sant Boi
de Llobregat), Joana Martínez Montades (Sant Feliu de Llobregat),
Maruja Pelegrín Torrente (el Prat de Llobregat), Isabel Pujol García
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(Molins de Rei), Mariana Salazar Rodríguez (Sant Boi de Llobregat),
Rosa Segarra García (Sant Joan Despí), Ma Lluïsa Sogas (Molins de
Rei), Conxa Surroca (Cornellà de Llobregat), Pura Velarde Cidoncha
(Cornellà de Llobregat).

5.2. Logotip de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat
En algun moment anterior al juny de 1978, es van dur a terme a
Madrid una sèrie de xerrades sobre «La mujer en la Constitución», en
una hi va participar Dolors Calvet. El fulletó, que anunciava tres de
les xerrades, contenia un dibuix realitzat per una noia de Galícia (?),
a la qual Pilar Macià va demanar permís per reproduir-lo al full que
es volia editar per a la I Jornada de Dones del Baix Llobregat. Després
de la I Jornada el dibuix, al qual vam afegir el símbol feminista, va
continuar agradant pel fet que era unificador, una mena de mirall en
el qual la majoria de les dones es podien veure reflectides; per això
es va convertir en el logotip de la CFBLL i es va utilitzar, en diferents
colors –segons l’ocasió–, en cartells, pancartes, segell, cartes...
A1C1Ap8N96, Mostra dels fulls que s’utilitzaven a la CFBLL per
enviar cartes. Novembre de 1980.

5.3. Seu de les reunions de la Coordinadora Feminista
del Baix Llobregat
A partir de setembre de 1978, les denses i plàcides reunions de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat es feien en una sala del Patronat Municipal de Cornellà, al c/ Mossèn Jacint Verdaguer núm. 52.
Després de reivindicar un local a l’Ajuntament, aquest va cedir un
pis, a compartir amb les àrees de Joventut i Sanitat. El dia 1 de juliol
de 1980, a les 19 h, vam entrar per primera vegada al pis del c/ Josep
Cuxart i Cases núm. 5, que seria la nova seu de la CFBLL.
Les reunions s’iniciaven habitualment en dimarts, a dos quarts de
vuit del vespre, i acabaven a quarts de deu de la nit.
El Patronat i la sala de reunions.
El pis cedit per l’Ajuntament era a la primera planta de l’edifici.

6. Trajectòria de la Coordinadora
Feminista del Baix Llobregat.
Període 1978-1981

En aquestes pàgines hi ha la transcripció literal, sense haver-se’n corregit ni l’ortografia ni la gramàtica, del contingut de dues llibretes
d’apunts –numerades 1 i 2– així com algunes informacions de la Llibreta 3. Els textos transcrits literalment estan marcats amb color gris.
S’hi han inclòs també fotografies i documents originals, acompanyats de les respectives referències.
No es poden aportar els continguts de la llibreta corresponent a
l’any 78-79, ni el segell de la CFBLL, que es van perdre en una exposició. Tampoc disposem de les llibretes corresponents a l’any 1981 i
següents.

6.1. Anys 1978-1981. Documents i transcripció d’apunts
de les sessions de treball
27 de maig de 1978
Reunió de la Comissió Comarcal (Baix Llobregat) del PSUC per a l’Alliberament de la Dona. L’objectiu és concretar aspectes de cara a la
realització d’una I Jornada de Dones del Baix Llobregat.
Ordre del dia:
1) Metodologia per a la discussió (organització de la 1ª Jornada
de Dones del Baix)
2) Situació de la dona/sexualitat
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3) Mov. Obrer i Camp
4) Constitució
5) Coordinació
6) Organització
1) Metodologia per a la discussió (organització de la 1ª Jornada
de Dones?)
– Marcar temps (blocs de temes)
– D’acord amb els blocs
– Ens deixarem moltes coses però no podem fer més que apuntar una sèrie de problemes que avui patim les dones: donar
més prioritat al debat.
– [mitj. de comunicació, legislació, família, ensenyament, sexualitat (homosex., llei de perillositat social): violació, prostitució....]
– Fer una relació dels pobles on hi ha dones que treballin (tipus
de convocatòria)
– Només descriure experiències allà on siguin necessàries (Voc.
de dones, grups de dones, convenis, Planificació)
– Ponències molt curtes
– Grups de treball i treballar a ritme accelerat
2) Situació de la dona/sexualitat
Fer una introducció de tipus general marcant els punts esmentats abans i concretar-ho a nivell de comarca amb:
– Vocalies
– Ass. de pares
– Grups de dones
– Planif. Familiar
– Sexualitat no és maternitat
– Dona i família i educació
– Dona i barri
3) Dona i treball
– Societat capitalista- societat socialista per què treballen les dones?
– Plusvàlua
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– Divisió del treball
– Exèrcit de reserva
– Organització de les dones: sindicats, fàbriques (eleccions sindicals)
– Convenis
– Reivind. més importants CCOO
– Dret de treball
– Dret de salari
Camp: marc socioeconòmic on es desenvolupa la seva vida i el
seu treball
– Context ideològic que li fa acceptar passivament la seva situació
– Organitzacions sindicals (quantes dones hi ha al Baix?)
– Fer una referència de la dona al camp en parlar de dona i educació
Experiències de treball
4) Constitució
– Fer una introducció general a la Llei/República
– De consens
– No resoldrà ni d’aprop la problemàtica de la dona
– Informació per als anticonceptius
– Mobilització en defensa de l’avortament i del Divorci
– Educació
– Igualtat
– Amnistia per a la Dona (només adulteri i amistançament)
– Filiació igual
– Mare soltera
5) Coordinació
– Per què és necessària una coordinació?
– Vetllar per la “puresa” feminista de la comarca. Unitària
– Marc de reflexió i de comunitat d’experiències
– Focus d’irradiació a la comarca.
– Vinculació amb la Coor. F(eminista). B(arcelona). I amb tots
aquells grups de dones que lluitin pel seu alliberament
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– Informació, discussió, campanyes
– Agrupar a totes les dones de totes les localitats
– Pressió davant l’Ajuntament
– LOCAL
6) Organització
– Finançament de la jornada
– Propaganda
– Difusió de materials
Llibreta 3
1 de juny de 1978
Reunió amb totes les persones dels diferents partits i organitzacions
amb qui s’ha pogut contactar a nivell de comarca per tal de realitzar
la I Jornada de Dones del Baix Llobregat.
Localitats representades: Castelldefels, Cornellà, el Prat, Esplugues,
Sant Andreu, Sant Boi, Santa Coloma, Sant Feliu, Sant Just.
Organitzar els grups per anar a parlar als diferents mitjans de
comunicació:
Cornellà: Pura, Conxita
Sant Feliu: Margarida
Sant Boi: Mercè, Pilar
Sant Just: Lluïsa, Queti
Castelldefels: Glòria
R. Peninsular (2 de juny a les 7 de la tarda)
R. Miramar (dilluns a les 15h)
R. España (15 de juny)
R. Barcelona (15 de juny, 26 de juny)
Ràdio 4
Mundo (trucar el dilluns i donar ja l’article)
Correu Català (demà ho sabré)
T.V. (a partir del 7)
Telexprés (demà –dimecres-)
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U. Pagesos (dimarts 6, 9 nit)
Llibreria de les dones
Jornada: 10h-1h i de 4h- 7h
Música: cassette/tocadiscos
2 Pancartes (dins i fora) 1ª Jornada de Dones del Baix Llobregat
i Cap a una coordinadora de dones del Baix Llobregat
ciclostilar>>voluntat
pegatines: 2000= 5.900pts; 3.000= 8.000pts
fulletons 20.000= 21.000pts
Dilluns, 12 a les 8h de la nit a Sant Feliu invitacions, Organització
Divendres 9, 2/4 de 8 Treball
Planificació familiar>>diners/ 1 dona el Prat
Sant Feliu>>
Mercè Marçal>>PSAN
PEGATINES + FULLS
10.800 PSUC (Rebut)
Rufino: 200 pegatines (Rebre)
1.250 Cornellà (Rebut)
675 Sant Feliu (Rebut)
2.700 PSAN (Rebut)
675 OEC
1.350 MCC
6.650 CCOO
1.350 El Prat
Llibreta 3
5 de juny de 1978
Dones en Lluita, butlletí mensual de la Coordinadora Feminista de
Barcelona, en portada hi apareix un poema de Maria Mercè Marçal.
A2C3Ap7N359a
22 de juny de 1978
Reunió amb totes les dones dels diferents partits i organitzacions
amb qui s’ha pogut contactar a nivell de comarca per tal d’ajustar
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aspectes d’organització de la I Jornada de Dones del Baix Llobregat.
[Amb posterioritat es va fer una altra reunió per continuar aquesta.
No hi ha constància de la data.]
Pobles assistents (10): Sant Andreu de la Barca, Esplugues, Cornellà,
Sant Feliu, el Prat de Llobregat, Sant Just, Viladecans, Sant Boi, Molins de Rei, Martorell.
Propaganda als pobles el dia abans
Diners entregats
1.250 dones de Cornellà
   675 dones de Sant Feliu
2.700 PSAN
10.800
______ PSUC

Falten
6.650 CCOO
1.350
_____ dones del Prat
8.000

15.425
1.350 MCC
   675
______ OEC
17.450
TOTAL 25.450

Total llibreria: 25.900
Entregat: 15.000
Per entregar:10.900
ORGANITZACIÓ:
Dins el local:
1 pancarta + 2 fustes
tenderete (Mercè)
beguda (homes)- deixar net el local - cendrers
música (discs)
guarderia (PSUC+PSAN+MCC) - Jocs
ponències ciclostilades (passar a màquina, ciclostilar) (25 pts)
pegatines (si en queden)
fulls control de dones que venen:
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Nom
Adreça
Feina
Quina
Afiliació
Organització de
masses
Interès en
participar en la
coordinació

Localitat
si o

Telèfon
no

Estat civil
(al Baix)

a Partit
Si/No

o Sindicat

Si/No
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Fills

Si/No

Cançó (Mercè, Txiki)>>Lourdes Borrell?
Altres coses
Parc de Marianao – menjar (portar-lo)
Introducció (homes no parlen, perquè en català?)
Lectura de ponències a les 10. 5’, 25’, 15’, 25’, 5’
>>adhesions, comunicats, premsa, manifest de la coordinadora
(dia 3)
Discussió de ponències tot el matí
Tarda: plenari discussió col·lectiva >> temps d’intervenció (marcar-lo)
Conclusions >>Míting setembre local de reunió de la coord.
R.4 >>trucaran demà al matí
R. Barcelona>> divendres 1h (Casp nº6). P.Palacios. Mercè, Conxita, Carmina
Guarderia
10-12 }
12-2 } 6 PSUC, PSAN
2-5}
5-8} 6 LCR, MCC
3(LCR), 3(PSAN), 5(MCC), 5(PSUC)
300 castellà
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200 català
9 del matí Casa de la Cultura
C-1: sex i planif
C-2: educ i famil
C-3: dona i treb
C-4: dona i const
Experiències i coordinació
C-1: Maria, Prat
C-2: Mercè, Conxita
C-3: CCOO, Marisol
C-4: Joana, Pilar
Llibreta 3
2 de juliol de 1978
Instància demanant permís per a la celebració de la I Jornada de Dones del Baix Llobregat.
A1C1Ap2N8a, Resposta del 26 de juny de 1978, d’autorització de
l’Ajuntament de Sant Boi per a la celebració de la I Jornada de Dones
del Baix Llobregat.
A1C1Ap1N1a-b, Full anunciador de la I Jornada de Dones del Baix
Llobregat.
I Jornada de Dones del Baix Llobregat (enganxina).
La Jornada va començar a les 10 h del matí a la Casa de la Cultura de
Sant Boi.
L’esquema de treball que es va seguir comportava, en primer lloc, la
lectura de les ponències i les adhesions a l’acte i després la reunió de
grups per temes.
Ponències de la I Jornada de Dones del Baix Llobregat.
A1C1Ap2N9a-b - «La família»
A1C1Ap2N10a-b - «Dona i educació»
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A1C1Ap2N11- «Rols»
A1C1Ap2N12a-b - «La dona al camp»
A1C1Ap2N13a-e - «La dona i el treball»
A1C1Ap2N14 - «Dona i sexualitat»
A1C1Ap2N15a-j - «Dona i constitució»
Adhesions a la I Jornada de Dones del Baix Llobregat:
A1C1Ap2N16 - Associació Catalana de la Dona
A1C1Ap2N17- L’Esquerra Republicana de Catalunya
A1C1Ap2N18a - Organització Comunista (Bandera Roja)
A1C1Ap2N19a - Lliga Comunista Revolucionària
A1C1Ap2N20 - Organització d’Esquerra Comunista a Catalunya
A1C1Ap2N21- Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans (Comitè de Zona del Baix Llobregat)
A1C1Ap2N22 - Partit Socialista d’Alliberament Nacional dels Països
Catalans (Comitè Central)
A1C1Ap2N23 - Joventuts Socialistes d’Alliberament Nacional del Països Catalans
A1C1Ap2N24 - Associació Catalana de Sant Andreu de la Barca
A1C1Ap2N25 - Comitè Nacional del Moviment Comunista de Catalunya
A1C1Ap2N26 - Agrupació de «Dones Lliures» de Barcelona
A1C1Ap2N27 - Estat Català
A1C1Ap2N28 - Comitè Local del Partit del Treball de Catalunya
A1C1Ap2N29 - Coordinadora Feminista de Barcelona
A1C1Ap2N30 - Vocalía de mujeres de la CSUT (Confederación de Sindicatos Unitarios de Trabajadores)
A1C1Ap2N31 - Comitè Comarcal del Baix Llobregat (PSUC)
A1C1Ap2N32 - Maria Dolors Calvet (diputada, PSUC)
A1C1Ap2N33 - Mujeres de Comissiones Obreras del Baix Llobregat
A1C1Ap2N34 - Col·lectius de treballadors Cap al Sindicat de Catalunya (CCTT)
A1C1Ap2N35 - Poema de Adamuz, militant del PSUC de Sant Boi
A les 14 h es va parar per fer un dinar de camp al Parc de Marianao
de Sant Boi i a la tarda es va continuar el treball de les comissions i es
van llegir les conclusions de cada grup. La cloenda va ser als voltants
de les 19 h.
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4 de juliol de 1978
«Las mujeres del Baix Llobregat analizan su problemática». Retall de
diari signat pel periodista Joan Lloret. A1C1Ap1N2.
8 de març de 1979
En motiu del 8 de març.
A1C1Ap4N49a-b (català)
A1C1Ap4N48a-b (castellà)
8 de juny de 1979
Suport a la manifestació convocada per la Coordinadora Feminista
del Baix Llobregat. Comisión Municipal Permanente del Ayuntamiento
de Sant Boi.
A1C1Ap3N41a
9 de juny de 1979
Manifest de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat. Convocatòria a la manifestació comarcal en favor del divorci.
A1C1Ap3N44a-b (català)
A1C1Ap3N39a-b (castellà)
Fotos de la manifestació a Sant Ildefons (Cornellà).
A1C1Ap3N46 «Cornellà, un millar por el divorcio». Retall de diari
A1C1Ap1N6 Pròleg a la recollida de signatures en favor del divorci.
APUNTS DE LA Llibreta 1:
Dimarts, 18 de setembre de 1979
Assistents
Clausor – CCOO
Cornellà
El Prat de Llobregat
Esplugues
Molins de Rei
Sant Boi de Ll.
Sant Joan Despí
Sant Feliu

Ordre del dia
- Perspectives
- Dia de reunió
- Coordinadora estatal
- Planificació
- Clausor
- Carta adreçada a la CFBLL (per
PSUC)
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Continguts i acords:
– Any de donar-nos a conèixer (fer-nos propaganda i sortida pública. Medir forces). Això exigeix tenir una organització interna
millor:
2 dones per assistir a les dues coordinadores (l’estatal i la de Barcelona).
1 responsable de finances (cotitzacions, segells, enganxines...)
1 responsable d’arxiu i actes
Proposar una reunió amb Centres de Planificació (garantir l’assistència a la CFBLL)
Proposar una reunió amb dones de centrals (garantir l’assistència a la CFBLL)
Mirar la qüestió del programa radiofònic
Com es pot passar “El Noticiari català” a les localitats i donar-nos
a conèixer
Anar a localitats que no s’hi ha anat mai <Divorci<
Presència a totes les festes majors (caldria tenir-ne un calendari
i també conèixer qui són regidors de cultura per entrevista. Ferlos hi una carta).
Legalitzar la CFBLL, tenir local propi.
S’acorda fer un segell de la CFBLL
– Coordinadora estatal del 15 de setembre de 1979: campanya
a favor del divorci, Jornades estatals, Judici avortament.
– Divorci (Llei feminista unitària): fer campanyes locals i contra
la llei de la UCD demanant el recolzament dels altres partits.
Lema: “Exigimos una ley de divorcio que no discrimine a la
mujer”.
Accions: 30 d’octubre manifestació, Barcelona: 23 d’octubre
manifestació. Enviar A2C2Ap5N290b Telegrama a Audiencia
Provincial de Bilbao, sección 2ª ,
Coordinadora Estatal Granada (Novembre 17 i 18).
– Clausor: empresa de 500 persones en volen treure 50 o 60
(Art.39)
La CFBLL farà un comunicat i extendrà la lluita
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– Planificació: el Prat ja en té, Sant Boi i Sant Feliu a les municipals. {Accions al Prat}:
1) abans de les eleccions fer una reunió amb tots els partits –fins
i tot la UCD-. Tots diuen si al planing.
2) reunir-se amb sanitat del nou Ajuntament del Prat, dossier:
a) mirar de posar el centre a l’ambulatori (l’inspector: 2 despatxos vuits). La seguretat social diu finalment que no (a ran de les
gestions a les altes instàncies).
b) el centre de planing fa un escrit per a que el Ple es pronuncií i
s’incloguin les despeses al pressupost de 1980.
c) la CFBLL farà una carta. Centre pilot, DAIA, .... portar dones a
l’Ajuntament.
Carta de la Comissió Nacional per a l’Alliberament de la Dona
(PSUC) a la CFBLL. Es recolza l’actuació de la CFBLL a propòsit
de la utilització de Majorettes a la Festa de CCOO del Baix Llobregat.
A1C1Ap5N57
Dimarts, 25 de setembre de 1979
Assistents
Cornellà
El Prat de Llobregat
Esplugues
Molins de Rei
Sant Boi de Llobreg
Sant Feliu de Llobr
Sant Joan Despí

Ordre del dia
- Carta
- Perspectives

Continguts i acords:
– Carta: s’aprova la carta presentada per la Maruja [Pelegrín, El
Prat]
S’acorda fer fulls amb l’enganxina de la CFBLL
a) Sant Feliu de Llobregat:
– campanyes divorci i avortament
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– assistir a les jornades estatals
– reforçar els pobles, extensió
– debats dins la coordinadora, mètode de treball de cada grup
(campanyes)
– debats sobre el treball que s’està fent
– realitat de la comarca
b) Finances: deutes
Cornellà de Llobregat: 4 mesos
Sant Feliu de Llobregat: 7 mesos
El Prat de Llobregat: 6 mesos
Sant Boi de Llobregat: 12 mesos
Sant Joan Despí: 2 mesos
30 pts per persona que pertanyi a un grup de dones
100 pts per persona que no pertanyi a un grup de dones
c) Divendres, 5 d’octubre a les 8h, La Sal de la Tierra (cinemes
Edison)
Dimarts, 2 d’octubre de 1979
Assistents

Ordre del dia

Cornellà
El Prat de Llobregat
Esplugues
Sant Boi de Llobreg
Sant Feliu de Ll.
Sant Joan Despí

- Organització interna
- Projecció pública
- Divorci

Continguts i acords:
– Organització interna:
Finances- Arxiu. Marta (cotitzacions, enganxines,..)
Assistència coordinadora estatal: Joana

110

Apunts i informacions documentades sobre dues organitzacions feministes

Assistència coordinadora de Barcelona: només quan sigui important
Actes, relació amb els diaris: Pilar
A més a més discussions en el sí de la CFBLL:
Divorci/ Coordinadora Estatal
Participació de la CFBLL a les Jornades Estatals
Mirar el treball dels grups a totes les localitats del Baix
Veure com es pot fer per tirar endavant nous grups de dones al Baix
Preparar una reunió amb Centres de planificació(tenir sempre
alguna d’aquestes dones a la Coordinadora). Tenir dossier de
planificació de la comarca. Fer cursets de planificació.
Ídem amb les dones de les centrals (mínim UGT, CCOO)
– Projecció pública:
Possibilitat d’un programa radiofònic
Vinculació amb els ajuntaments a través de Cultura9 (i Sanitat en
els casos que es pugui. Presència als Consells Municipals); planificació de festes majors, locals,...
9. Sra/Sr. Concejal de Cultura, como posiblemente Ud. ya conozca, la Coordinadora
Feminista del Baix Llobregat es una organización feminista que engloba a mujeres de la
mayoría de los pueblos de la comarca y cuyo objetivo es el de aglutinar en torno suyo a
estos grupos de mujeres que se esfuerzan por conseguir la igualdad de derechos con respecto al hombre y que en definitiva, cada grupo a su manera, se plantean de una forma
activa la liberación de la mujer.
El motivo de esta carta es triple:
Por un lado, informarle de que nos gustaría tener una entrevista con Ud, para am
pliarle la información de las actividades de nuestra organización; por otro, hacerle saber
que la CFBLL desea ofrecer a su departamento su experiencia en cuanto a charlas sobre
la problemática de la mujer (planificación, divorcio, aborto,…) como medio para vincular el mov. Feminista con las instituciones democráticas más al alcance de la población,
los Ayuntamientos; finalmente, solicitar formalmente que sea trasladado al Pleno de su
Ayto el caso de las 11 mujeres Bilbaínas detenidas por el “delito” de prácticas abortivas
<y que serán juzgadas el próximo 26 de octubre> con la esperanza de que el Pleno
(Permanente) se pronuncie a favor del elemental derecho al aborto y curse telegramas
a las autoridades judiciales (Audiencia provincial secc. 2ª Bilbao) y gubernativas en este
sentido.
Iniciativa esta que está siendo desarrollada por distintos Aytos de Catalunya y el estado español, la ONU, organizaciones sindicales y políticas, y sobre la cual estamos a su
disposición para proporcionarle la información necesaria.
A la espera de sus noticias, le saluda atentamente la CFBLL.
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Butlletins d’Associació de Veïns: “El Corcó” (Cornellà –hi hauria
de dir Sant Feliu?)
Legalització, local
Pancarta
Roda d’intervencions sobre campanya a favor del divorci:
Sant Feliu:
Fins el 25 debat de la llei
2 actes: 1 perifèria del poble, 1 al centre
Participació només del grup de dones als actes
El Prat:
No ho han discutit
Cornellà:
Festa de la Satélite 12 d’octubre
Sant Joan:
No hi ha “contacte”
Sant Boi:
1 acte divorci (27 d’octubre)
Acte comarcal: Dissabte 10 de novembre a les 19h a la Casa de
la Cultura de Cornellà.
Radio
Pancartes: Exigimos una ley de divorcio que no discrimine a la
mujer CFBLL.
Coordinadora Feminista de Barcelona:
20 i 21 d’octubre tancada al Col·legi d’Advocats

Dimarts, 16 d’octubre de 1979
Assistents
Sant Boi de Llobregat
Sant Feliu de Llobregat
Sant Joan Despí

Ordre del dia
- Planificació
- Campanya divorci
- Carta Ajuntament
- C.F.B.
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Continguts i acords:
Planificació:
Els centres de Molins, Sant Boi, El Prat-Pancartes, 6 de novembre-8h, Diaris, dossier- i Sant Feliu fa 4 setmanes que funcionen.
Campanya divorci:
Manifestació 30: pancarta (Mari, Pilar)
Convocatòria: pancartes (localitats)
Diaris juntament amb Barcelona
Localitats:	Sant Feliu (acte)
Sant Joan (dilluns 1ª Reunió)
Sant Boi (actes+ pancarta)
Ass. Veïns Cornellà: Pura (Marta)
Avortament:	tancada 20: 12h Col. de Metges, 21
24. 8h tarda (Canaletes)
(Jutjats) 26: Concentració
Ple Ajuntament Signatures
Telegrama: Coordinadora
C.F. Barcelona:
16 i 17 d’octubre de 1979 Comunicat de la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado, reunida en Madrid los dias
16 y 17...
A1C2Ap3N123a-b
18 d’octubre de 1979
Carta de la CFBLL als Ajuntaments del Baix Llobregat. Presentació de
la Coordinadora, es planteja el cas dels judicis de Bilbao...
A1C1Ap5N59
Octubre de 1979
Proyecto de Ley de Divorcio. Elaborado por la Coordinadora de Organizaciones Feministas del Estado Español.
A1C2Ap3N122a-n
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2 de novembre de 1979
Certificació d’una sessió extraordinària del ple de l’Ajuntament de
Molins de Rei. Cas d’Àngels Luque.
A1C1Ap5N60a-b
Acta de l’Ajuntament de Sant Joan Despí. Hi ha informació en relació
amb els judicis de Bilbao.
A1C1Ap5N62a-b
13 de novembre de 1979
Assistents
Cornellà
Esplugues
Molins de Rei
El Prat de Llobregat
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan

Ordre del dia
- Valoració campanya. Demanar
certificat de la moció a tots els
Ajuntaments
- Estatut dels treballadors
- Coordinadora F. De Barcelona:
propera reunió
- Jornades estatals: propera reunió
- Molins, assemblea grups de
dones del Baix. Cada poble que fa
com grup de dones

Continguts i acords:
– Valoració campanya
Sant Boi:
Espontaneïtat de la campanya
Se’ns ha girat la idea (volíem fer una campanya per l’avortament
i els judicis de Bilbao l’han canviada).
Definició dels Ajuntaments (triomf del MF)
MF detonant l’ona expansiva ha arribat molt lluny
Sant Feliu:
Equivocació a la reunió estatal a l’hora de valorar el pes de l’avortament
Molins:
L’avortament continua sent encara un tema difícil de tractar de
cara a la població.
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La carta tindria que arribar pel grup de dones de la població així
tindria més força.
CCOO:
Ens feia por parlar de l’avortament
Tauló d’anuncis d’algunes empreses:fotocòpia
Informació a la unió comarcal: document, es farà una xerrada a
nivell de comarca.
Necessitat d’un contacte, especialment a les campanyes, amb la
C.F. de Barcelona.
Premsa (s’ha descuidat)
Es fa un acte a CCOO (dones de la Coordinadora + dones de la
secretaria de la dona de CCOO).

Sant Joan:
Entrevista amb el regidor de Cultura
Aprovació (no CDC, no UCD)
Article per la revista de Sant Joan
El Prat:
S’ha fet molt poca cosa
Abstenció (CDC)
Fa por a nivell popular parlar de l’avortament
+ de 100 signatures per l’avortament
Necessitat d’un grup de dones al Prat
S’han posat els cartells del divorci generals.
Sant Feliu:
S’han posat cartells
Xerrada (dissabte, 10 de novembre) llei de divorci: molta participació –aprox. 50 persones-)
Delegats (80 homes i 2 dones) de CCOO conviden al grup de
dones de Sant Feliu per parlar del Centre de planificació familiar,
de l’avortament i de la llei de divorci. Es va passar propaganda
per la xerrada de dissabte per portar-la a les fàbriques.
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Sant Boi:
Pancarta
Barri Cooperativa
Casa de la Cultura: Anna Balletbó, Anna González, Mercè Marçal
CFBLL:
enviats 30 telegrames a Bilbao
Estatut dels treballadors: definició del moviment feminista
I Jornada de CCOO 24 i 25 de novembre adhesió
Cornellà:
Tenderol a la Plaça Catalunya.
Molins:
Anar al moment de l’entrega
Recollir signatures
Dilluns 19 acte informatiu, 7h de la tarda (joventut)
Possible 24 de novembre: manifestació a Molins
20 de novembre de 1979
Assistents
No hi figuren els pobles assistents

Ordre del dia
- Estatut dels treballadors.
Jornades de la dona treballadora
a CCOO.
- Coordinadora Feminista de
Barcelona (CFB)
- Jornades Estatals a Granada

Continguts i acords:
– Estatut dels treballadors. Jornades de la dona treballadora a
CCOO. Fer una adhesió:
molt fluixes les ponències a menys que es porti una discussió
molt a fons i això sigui solament el guió..
– Jornades Estatals a Granada: autocar ?
– Proposta de fer una assemblea de grups de dones al Baix
– Molins (manifestació) A1C1Ap5N61a-b
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– Demanar acta de les mocions-Avortament presentades als
ajuntaments del Baix
27 de novembre de 1979
Assistents
Cornellà
Molins de Rei
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan

Ordre del dia
- Granada: Reunió Estatal
- Dona treballadora CCOO
- Molins de Rei (manifestació)
- Coordinadora de Barcelona
- Assemblea del Baix (Cornellà)
- Mocions Ajuntaments

Continguts i acords:
– Granada:
Autobús 2.700 pta, dijous 9 del vespre, CCOO
Renfe Barcelona- Granada 9.222 pta (dimarts, dijous, dissabte ¼
de 9, Cada dia 15’40. Tornar cada dia 5’40
Coordinadora avió: 7 (4 de Molins)
– Molins de Rei (manifestació):
200 persones. Ara el grup de dones és una força més.
Primera sortida al carrer de les dones.
Es pensaven que el feminisme estava a Barcelona.
S’ha convocat a tothom: CDC, PSOE, PSUC, Club de patinatge;
associacions de veïns + algunes cartes personals
Sant Feliu: 8 dones al grup:
Discussió de les ponències de les Jornades del Baix.
Reunió cada 15 dies o setmana.
Assegurar un assemblea mensual
Sant Joan: funciona fa un mes. Ara som 6 dones
El grup està a una coordinadora del poble d’activitats socioculturals
Cornellà: 8 dones al grup
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Planificació pressupost consultores (pagades per l’Ajuntament)
locals de la Seguretat Social.
Xerrades per barris
Reunió setmanal
Sant Boi: 9 dones al grup de l’institut
Reunió amb l’Ajuntament
A1C1Ap5N63a-c, Informació tramesa per Lluís Isern, regidor de Sanitat de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat.
11 de desembre de 1979
Assistents
Cornellà
Molins
Sant Boi
Sant Feliu
Viladecans

Ordre del dia
- Assemblea del Baix
- Jornades Granada
- Estatuts

Continguts i acords:
No hi figura cap més informació
18 de desembre de 1979
Assistents
Cornellà
Molins
Sant Andreu
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Continguts i acords:
– Planificació

Ordre del dia
-Planificació
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Sant Feliu:
(Ajuntament). E. Consultores. Organització
El Prat:
autònom de l’Ajuntament
Si es crea un altre centre primer passar pel Centre pilot del Prat
Línia Centre del Prat
Diners: l’Ajuntament finança per serveis donats
1ª reunió per fer un grup de dones
Acords CFBLL:
Comissió Ajuntaments- CFBLL- dones de planificació
Local = usuàries + tècnics + Ajuntament (Consell Municipal de Salut)
A nivell local i a nivell comarcal
Funcionament:
– al servei de les dones, orientació feminista
– adequat a la peculiaritat de cada localitat
– gent que hi participa (arrelada a la localitat)
– consultores (informació inicialment)+ metgessa (dona ginecòleg DAIA)
– usuàries+tècnics+ajuntament= CMS (Consell Municipal de Salut)
– si hi ha grup de dones>>gestió
– horari depèn de cada localitat
– inicialment no psicòlegs (assistència social si)
– Cursets
– fets per a dones (que no tenen cap titulació)
– títol (Generalitat)
– assistència (dones que ja són consultores i les futures)
– Comissió (CFBLL+Reg. de Sanitat)
– la CFBLL ja assegura la presència de 30 dones
– Finançament
– tothom cobra igual
– concessió de serveis al grup de dones (empresa)
– pressupost municipal
– es cobra un preu mòdic a les usuàries=S.S.
– local municipal
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A1C1Ap6N65a-e, Qüestionari elaborat per la Facultat de Psicologia, Universitat Central de Barcelona: Estudio Científico de la Primera
Menstruación. Gener de 1980?
8 de gener de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
El Prat
Sant Andreu
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
- Assemblea de dones del Baix
- Reunió amb Ajuntaments

Continguts i acords:
– Assemblea de dones del Baix:
9 de març de 1980. Casa de la Cultura de Cornellà
9h-10h: 8 de març, Granada, Pobles (grups), Planificació
10h-12h: Planificació enfoc
12h-14h: lluita per reformes: perspectives de treball i intervenció
del M.F.
A1C1Ap6N67a-c, Preparació de la I Assemblea de Dones del
Baix Llobregat, convocada per la Coordinadora Feminista del
Baix Llobregat.
– Reunió amb Ajuntaments:
Subvenció Aj>S.S. ambulatori= Sant Feliu
Ja hi ha pressupost= St. Boi
“gener començar”+grup de dones=Molins
mini centre de salut: servei ginecològic+equip de Sant Joan de
Deu = Sant Joan (diu que no s’han vist amb les dones)
“avant- projecte”: entitats cíviques+cons. de salut = Castelldefels
ginecòlegs+ATS de la SS., mútua cedeix uns locals, Aj. financia=
Martorell
Ambulatori, UGT= Cornellà
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A1C1Ap5N64a-b, Acta manuscrita de la reunió de la CFBLL amb els
regidors de Sanitat dels ajuntaments del Baix Llobregat.
– Informació de la Coordinadora:
Cursets: generalitat (dones que ja estan als centres)
Com tenen que ser els centres de planificació
Comissió mixta:
• 1 RP>regidors de Sanitat/localitat
• CFBLL
• dones de planificació (1dona/poble que té centre de planificació)
15 de gener de 1980
Hi figura la data a l’acta, però no hi ha cap anotació.
22 de gener de 1980
Hi figura la data a l’acta, però no hi ha cap anotació.
29 de gener de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues (CCOO)
Molins de Rei
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
- Planificació/Comissió mixta
- Reformes
- Premsa>>Extensió
Diumenge>>3h

Continguts i acords:
Desde setembre no els hi ha deixat emportar (només 2 vegades)
Advocat de l’home:
Diu de fer l’entrega a casa dels pares (abans es feia al domicili
conjugal)
Li concedeixen la tutela>> 3 mesos
Jutjat d’Hospitalet: nº 2. [Sant Boi: Casablanca (nens) Ciutat Cooperativa (dona)]
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5 de febrer de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
- Planificació

Continguts i acords:
– Planificació. Permís i lloc?
– Lluita per reformes? - Planificació.
a) a nivell ideològic?
b) com els entenem?
c) utilització de les institucions?
d) control per part del M.F.?
a) marc:
control demogràfic< >sistema capitalista< >dret al propi cos>>.
Feminisme reformista< >més dones vehicle difusor del feminisme? . potenciador de nous grups?. Servei per a la majoria de la
població?< > perspectiva S.S?
en tant que servei finançat amb els diners de tots?
b) qui ha de formar l’equip del centre? Vinculació a la comarca?
feministes?
Com ha de ser l’equip? dones solament? no?
Qui n’ha de fer la selecció?
Quina relació treballadores del centre<>usuàries?
Les usuàries s’han d’organitzar?
Com es forma< > a les treballadores del centre?
c) institucional i (marc legal) que permet quelcom més).
Relació amb els Ajuntaments?Com?< >Comissió mixta*? Altres?
Participació als consells municipals de salut?
Relació amb la Generalitat?
Com? Mitjançant l’Ajuntament? O nosaltres directament?
Participació en un futur consell comarcal?< > elaboració del
mapa sanitari?
Possibilitats*?
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Garantir els cursets comarcals?
Garantir l’adequada “planificació dels centres?
Finançament< > Com es fa? Municipalització? Contractes?
d) Vinculació amb els grups dones locals i comarcals i control
(i,o,gestió?) per part d’aquests?
Usuàries< > grup de dones?
A1C1Ap6N70, Assemblea de Dones del Baix Llobregat: «Guión para
la discusión de Planificación de la Natalidad y orientación sexual».
Lluita per reformes:
Què és? Què vol dir*?< > igualtat legal
Això ens porta a fer feminisme reformista?o no obstant la lluita
segueix sent revolucionària?< > canvia quelcom o s’aconsegueix
“únicament” augmentar el grau de consciència de moltes dones?
*Vol dir que tenim que ser “juristes”? o vol dir que aprofitant una
situació de desigualtat estem canviant mentalitats?
O vol dir ambdues coses
El MF té que limitar-se avui a reivindicar unes lleis encara que
sigui veritat això o bé ha de fer altres coses?
Si es té que limitar a lleis: quines campanyes? Com les fem a
la nostra comarca?tindrem que tenir en compte a quí?centrals,
partits, ass. de veïns o no?
Si té que promoure d’altres coses: quines a més a més de les
anteriors?
Per què unes lleis del MF i pel contrari no defensem les lleis d’algun partit?
Cal que el MF faci les seves lleis, o només es té que limitar a fer
campanya ideològica?
Vol dir que farem llistes nominals per les eleccions, com a norma,
o no?
¿és realment necessària la unitat d’acció en el sí del MF?¿o és
millor actuar per tendències ideològiques?
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12 de febrer de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
El Prat
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
- Valoració de la CFBLL
- Lluita per reformes
- 8 de març
Local:
- assessorament
- actes població/reunió
- cursets
- biblioteca
- assemblea (moltes sales)
- punt de referència per a les
dones de la comarca
- grup de dones de Cornellà
- exposicions/projeccions

Continguts i acords:
Valoració de la CFBLL:
No fa la tasca de relacionar-se amb els altres moviments
Actes, fulls< > hi ha manca d’actes
La CFBLL no té incidència a les localitats
Dijous: comissió de sanitat de la Generalitat (Elvira Méndez):
Programa dels cursets ja fet
Carta Ramón Espasa
Titulació (només per a gent que ja hi treballa)
26 i 27 de gener de 1980
Resum de la Coordinadora Estatal:
Santiago de Compostela
Vizcaya
San Sebastián
Navarra
Zaragoza
Valencia
Alicante
Elda Petrel
Sevilla
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Granada
Almería
Rioja
Burgos
Toledo
Madrid
Barcelona
1- Valoració de les Jornades Estatals de Granada
2- Celebració del 8 de març dia internacional de la dona treballadora
3- Posició de les organitzacions feministes en torn de la llei
d’avortament
4- Campanya contra les violacions a Mallorca, Euskadi, d’altres
zones
1-Valoració de les Jornades Estatals de Granada
opinió dividida ½ i ½ (hi varen haver aportacions pràctiques i
teòriques noves).
Crítica a la forma d’organització<>responsabilitat de la coordinadora estatal
Valoració de la importància de la presència de dones treballadores (CCOO)
Deformacions a la premsa i poca informació en general
Moltes organitzacions critiquen al MCE per l’intent d’incidir excessivament a les Jornades
1 organització critica que el PSUC portés ponència en nom de
partit, però diuen que això és millor que fer-ho encobert.
11 de les 30 organitzacions existents no n’ha fet balanç de les
jornades
es pren l’acord d’editar 8.000 exemplars amb el recull de les ponències aprx. 175 pta
2- Celebració del 8 de març dia internacional de la dona treballadora
Debat< > solsament dia de la dona
< > dia de la dona treballadora (Història)
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defensa del dret de totes les dones a un lloc de treball
dret a una llei de divorci i llei d’avortament justes
• lluita contra totes les agressions que sofreixen les dones
•
•

3- Posició de les organitzacions feministes en torn de la llei
d’avortament
• legalització (21 vots) o [despenalització (1 vot)}>>cap llei 8
abstencions
• decisió exclusiva de les dones
• no discriminació per raó d’edat, estat civil, classe o nacionalitat
• gratuït
• controlat per les organitzacions feministes
Coses pendents:[PROPERA REUNIÓ]
• terminis per a poder avortar:
– 3 mesos (els 1ers) sense indicació especial, a partir d’aquí indicacions
– sense límit t (només serà si afecta la salut de les dones)
– a càrrec de la seguretat social o a d’altres entitats de la sanitat
pública (moltes dones no tenen S.S.)
Exigir la dotació de personal i d’instal·lacions suficients a tots els
centres de la Seguretat Social.
Objecció de consciència>>només si la plantegen els metges
>> combatir-la d’entrada
4- Campanya contra les violacions a Mallorca, Euskadi, d’altres
zones
• Comunicat de les mallorquines (violacions, pornografia, publicitat>> control de la imatge que es dóna de les dones als mitjans de comunicació)
• 14 Febrer dia de “San Violentín”
5- Solidaritat amb les 60 dones de Mundus tancades
Dret a la legalització del P.F.
No hi ha data en l’original. És el 17 de febrer.
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Cornellà (3)
Esplugues (2)
Sant Boi (1)
Sant Feliu (3)
Sant Joan (2)
Assemblea de grups del Baix (aprox. 60 dones)
Cornellà
1eres Jornades de la dona del Baix >> Constitució del grup
12 dones (aprox. de 25 anys) + simpatitzants
reunió al Patronat
1 representant a la CFBLL >>> CFB (manca informació)
Fulls informatius
Tenderols
Vocalies de dones (s’han desfet 3 vocalies de dones)
Murals
Perspectives: local, assessoria, associacions (veïns, pares INB,..),
intent de crear vocalia a Sant Ildefons
Sant Feliu
Constitució del grup 1976
40 dones (aprox. de 30 anys)
Viladecans
Constitució del grup 1979
12 dones (aprox. 30 anys)
Consell Municipal de Salut
Tramitació legal (>> local)
Sant Joan
Constitució del grup Novembre de 1979
10 dones (aprox. 25 anys)
Olesa
Constitució del grup Novembre de 1979 >>Legalització
41 dones, actives 17 (aprox. 30 anys)
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consell de salut d’acció social/col·laboració periòdic local
consell de treball
comissions: joventut, control de preu, separades i mares solteres, treballadores, mestresses de casa i...
Esplugues
Secretaria de la dona de CCOO
12 dones, 6 fixes (entre 20 i 25 anys)
15-20 delegades/ Ass. Trimestrals
Convenis
Eleccions
Crisi
Treball
Guarderies
Divorci
Molins
15 dones (aprox. 25 anys)
Prat
Planificació>>vocalia de dones
Fulls –violació
I OBJECTIUS (1er abans que l’orientació política general)
- diferenciadors de sexualitat i reproducció
reproducció>> opressió sexual>>no hi ha centres sanitaris
sexualitat
Conscienciació de l’opressió:
– maternitat>>potencial revolucionari
– trenca els esquemes dels diferents “governs” >> control de natalitat
– dret al propi cos
inici dels centres de planificació (no va ser prou discutit, avui es
pot reconvertir)
necessitat de relació amb el MF>>enriquidor en els dos sentits:
aportació del MF i creadors de nous grups
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dones portem la iniciativa en els centres de planificació (coneixem els problemes directament). A més de la sexualitat se’n poden fer altres de xerrades (caixa de ressonància).
Control MF de les treballadores del planing
Nom:
Planificació familiar o orientació sexual (no orientem, encaminem la sexualitat): “Centres d’informació sexual i d’orientació
d’anticonceptius”
Avui les parelles ho planifiquen tot (pis, habitatge, fills...)
La finalitat de les dones no és la maternitat
Tasca educativa, pedagògica (cobreixen un vuit del nostre sistema educatiu) tant per a les dones que han estat escolaritzades
com per a les que no han anat a l’escola.
Hi tenen que participar els homes? Depèn dels casos.
En la mesura en què les dones es plantegen el tipus de sexualitat
que volen tenir els duu a un enfrontament amb els homes
Els homes tenen clar un paper, les dones estan oprimides sexualment
La sexualitat de les dones es més rica potencialment
Informació “restringida” als centres (dones i homes) assemblees
públiques d’explicació (els homes caure en contradicció del seu
paper, les dones tenir consciència del que ha estat la seva opressió).
Centres per a dones treballadores
No és tasca exclusiva del MF
Recolzament de centrals i partits reconeixent la iniciativa del MF
(reivindicar això pel MF).
Subvencionats pels ajuntaments>>pressupost (equitativitat en
els sous)
Nova concepció de la medicina >>però que no és un problema
de la medicina (control de les dones del seu propi cos)
Control de la medicina per part dels usuaris, del MF
A la S.S. (vinculat a la transformació de la sanitat)
Planificació 2 funcions. Mèdica i desvetlladora
No centres de partits o centrals
Informació d’avortament.
Centres fan la història de la dona
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Informen al lloc de “direccions”
Passen història a la coordinadora
Iniciativa a Cornellà (reunir-se per centralitzar la qüestió de planificació):
Participació als CMS, CMC, i altres entitats comarcals que es puguin crear. Seguretat social>> entitat comissió mixta
El MF ha de tirar endavant més lluites que solsament la planificació
Millorar les condicions de vida de les dones
Resposta a les agressions diàries
Guanyar a més dones i tenir més força
Visio global de la problemàtica de la dona
Realitat política d’un país
A1C1Ap6N88, Full que es va utilitzar a la Jornada.
A1C1Ap6N89, Full que es va utilitzar a la Jornada.
A1C1Ap6N69, Propuesta de Sant Feliu guión de lucha por reformas.
A1C1Ap6N73, Descripció del Grup de Dones de Sant Joan Despí.
A1C1Ap6N74a-c, Descripció del Grup de Dones de Sant Feliu.
A1C1Ap6N75, Descripció del Grup de Dones de Cornellà.
A1C1Ap6N77a-b, Informe per a l’Assemblea de la Coordinadora del
Baix Llobregat.
A1C1Ap6N72, Lluita per reformes.
A1C1Ap6N87a-d, Apunts manuscrits durant l’Assemblea.
A1C1Ap6N76, Grup de Dones de Sant Joan Despí. Valoración de la
Jornada 17.2.80.
A1C1Ap6N68a, Resumen del debate sobre «La lucha por reformas del
Movimiento Feminista» en la Assemblea de Dones del Baix Llobregat
del 17.02.80.
A1C1Ap6N86a-c, Resumen del debate sobre «Planificación de la Natalidad y Orientación sexual» en la Assemblea de Dones del Baix Llobregat del 17.02.80.
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19 de febrer de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans
Olesa

Ordre del dia
8 de març
Valoració

Continguts i acords:
– Valoració
Fer a la inversa les discussions (punt 2, 1er)
Més gent de l’esperada
Et fa por de dir la teva (si és un tema més abstracte)
Totes les del grup
Possibilitat de fer assemblees de ½ dia
Les discussions de la tarda es varen fer amb massa gent (només
2 comissions)
Conclusions les mateixes dones
D’acord amb l’organització
26 de febrer de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
Local
Curset
8 de març

Continguts i acords:
– Concessió de local per la CFBLL (reunió amb les ass. veïns)
– Comissió mixta.
– curset 10 d’abril-29 de maig
– cartells >> Conselleria de Salut dels Ajuntaments
Dones Comissió Mixta
Preinscripció: relació amb el MF (grups, vocalies)
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Lloc: Ambulatori de Cornellà
– 8 de març: actes
Cornellà: dissabte 8 de març
– Mercat de Sant Ildefons
– Auca
– Full informatiu de la coordinadora
– Full del grup de dones de Cornellà
– Manifestació
Esplugues: pancartes, cartells
CCOO: intentar assemblees explicatives
Sant Joan: La setmana de la dona
3 actes 3 assemblees de veïns
8 de març: 3 tenderols (1 a cada barri)
UN LLOC DE TREBALL PER A CADA DONA
4 de març de 1980
Assistents
Cornellà
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
Recollir fulls
Manifestació (pancarta)
Local

Continguts i acords:
Curset de planificació
Local: ass. de veïns Centre>>joves>>PRIETO
Maryland ¼ de 8
Curset: 10 d’abril < > 29 de maig
Dimarts-dijous (7-9)
Ambulatori de Cornellà
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Inscripció {Grup de dones, Consell de Sanitat>> Ajuntaments)
1- Com es fa la discussió dels papers de l’assemblea
2- Festa del Baix
3- Jornades contra la violència>>Abril
4- Valoració del 8 de març
5- Local
Molins-300
Cornellà-500
Sant Feliu-300
Sant Boi-300
Viladecans-300
El Prat-300
Esplugues-300
Olesa, Sant Andreu, Martorell
Sant Joan-300
A1C1Ap6N66a-d, Fulletó informatiu sobre els centres de Planificació
de la Natalitat i d’Orientació sexual. S’indica l’estat de la qüestió a la
comarca. Elaborat per la CFBLL.
8 de març de 1980
A1C1Ap4N52a-b, Full volant del la Coordinadora Feminista del Baix
Llobregat en motiu del 8 de març: «Un lloc de treball per a cada
dona».
11 de març de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Continguts i acords:
– Valoració 8 de març:

Ordre del dia
- Valoració 8 de març
- Local
- Jornades contra la violència
- Discussió materials assemblea
- Festa de la Coordinadora
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Actes al Baix: Sant Feliu, Sant Joan, Cornellà, Sant Boi (1escòla
i institut), Olesa, Martorell, Sant Andreu..... (?). Més que l’any
passat
Campanya electoral.
Festival < > poca participació
Mani. Barcelona< > Partits.
Desastre de propaganda (malgrat això>>>1er full de la CFBLL
sola)
– Jornades contra la violència
Fer un acte central important
Diaris>> periódico: dissabte (centres de planif.)
Viladecans (dilluns passat)>> violació
Sant Boi (dissabte 22)>>”violació”
– Diners del Full
A1C1Ap6N79, Cursillo divulgativo sobre problemática infantil.
Grup de Dones de Sant Joan Despí [18-31 de març].
A1C1Ap6N89b, Presentació i distribució dels materials de la Campanya Informativa sobre Planificació Familiar. Del negociat d’Inspecció
i Programació del Departament de Sanitat i Assistència Social. Generalitat de Catalunya. Convocatòria per a la CFBLL [24 de març de
1980].
A1C1Ap6N78, Llistat de preguntes sobre «La sexualitat de la dona».
Grup d’alumnes de l’Institut de Batxillerat Joaquim Rubió i Ors de
Sant Boi de Llobregat.
25 de març de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Continguts i acords:
– Informació diaris

Ordre del dia
- Informació diaris
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El Periódico>> centres de planificació
Enviar una carta de rèplica
Demanar que surti al diari un dissabte i amb el mateix tractament>> al Prat hi ha una noia del Periódico>> convidar-la a una
reunió de la comissió mixta
– Jornades contra la violència>> (Viladecans?)
– Reunió pel local de la CFBLL>> fer-ne una amb tots els regidors/res de cultura del Baix LL. (preparació de la Festa)
– Comissió mixta (?)
– Dones apuntades als cursets
Fer-nos la propaganda a mà (?)
Festa: Cornellà{No objectius
{Diners
>> Can Mercadé
Dimarts
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
Coordinadora
Preparació festa

Continguts i acords:
– Coordinadora
>> Violència contra les dones
– plà de treball
– guió de discussió
– Preparació de la festa 14 de juny, dissabte Ca’n Mercader
Elisa Lumbreras >>orquestra mixta
Elisa Serna
Marina, Maria del Mar Bonet
Txiki
Julia León
Ana Belén
Lole y Manuel

6. Trajectòria de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat. Període 1978-1981

135

– {Sanitat <> dones
{>>joventut
– pol. Provisional de locals:
– no interessa gastar-s’hi diners
> local llogat per l’Ajuntament: no s’hi poden fer obres.
– iniciatives: (possibilitat de no tenir que ser al centre)
A1C2Ap4N134, «Tribuna Libre», El País: «Aspectos sociológicos del
divorcio». Inés Alberdi [6 d’abril de 1980].
Dimarts, 8 d’abril de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
- Informació diaris
- Festa

Continguts i acords:
> pl. (Periódico)
> enviar resum a les entitats ciutadanes
- Local
- C. mixta
> Violència: física, ideològica
• generadors (elements) de violència > pornografia
> crisi econòmica <> atur
• formes de denúncia que tenim les dones
• Codi penal (Com contribueixen les lleis a la violència –avortament negat-tracte discriminatori)
• quin paper hi juga la prostitució?
• [violència “tolerada”] matrimoni (?)
– Local (dimarts propera reunió)
– C. Mixta: totes les dones acceptades/ no col·laboració dels
ajunt.
Regidors Sanitat:
Cornellà
Sant Joan
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Sant Boi
Sant Feliu
Martorell
– Festa
• Marina < > Elisa Serna< > Julia León
• Rosa León: 60.000
• Soledad Bravo: 200.000
• Orq. Frenesí: 60.000
• Marisol (?)
• Lole y Manuel (?)
30 d’abril>> Ajuntaments
A1C2Ap1N101a-c, Jornades d’Estudi sobre el Patriarcat: «La condició de la dona avui». Programa editat pel Grup d’Estudis de la Dona
(UAB).
A1C2Ap1N102, Targeta identificativa.
A1C1Ap9N100a-j, Recull manuscrit, probablement apunts, utilitzant informació de les Jornades d’Estudi sobre el Patriarcat.
10 d’abril al 29 de maig de 1980
Curs per a Consultores de Planificació Familiar del Baix Llobregat.
A2C1Ap7N248, Cartell.
A2C1Ap7N247, Diploma 1r Curs de Consultores de Planificació Familiar organitzat pels ajuntaments de la comarca del Baix Llobregat i
la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat.
29 d’abril de 1980
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
- Festa
- Local
- Curset
- Violència

6. Trajectòria de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat. Període 1978-1981

137

Continguts i acords:
-Festa:
Camacho 2/4 de 9
Txiki
Eva León
15.000
- Curset:
46 dones
Cornellà
Sant Boi
Sant Feliu
El Prat
Martorell
Sant Joan
Vallirana
Castelldefels
Sant Vicenç
Local deficient
– Violència:
– Relació entre la situació de la dona, la societat i violència sexual.
– Elements que afavoreixen la violació (pornogarfía-publicacitat).
– Medis de comunicació-violació.
– Efectes de la violació psíq.
– Classes de violació (prostitució, matrimoni, menors, llocs de
treball).
– Definició de violació i definició del MF.
– situació legal (<> denúncia de violació)
– Alternatives
– Violació als homes
– Discussió “contra v. Castració”
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A1C1Ap6N80a-e, Assemblea de la Coordinadora Feminista del Baix
Llobregat. Sobre la violència sexual.
A1C1Ap8N93a-d, Resum de la reunió de la Comisión Mixta Fiesta
Mayor 1980, elaborat per l’Ajuntament de Cornellà. S’informa de la
subvenció que ha demanat la CFBLL per a la realització d’un festival
de cançó.
APUNTS DE LA LLIBRETA 2:
5 de juny de 1980
FESTA 3er aniversari CFBLL Fem Nostra la nit
Fotos
Canten:
3ª Elisa Serna (3 cançons) { 70.000 de
2ª Marina Rossell
{ l’Ajuntament de Cornellà
1ª La Traca {15.000 (CFBLL)
Bar.
Sant Joan (coques i moscatell)
Sant Feliu (truites i vi) penjolls
Cornellà (entrepans, coca-cola...) penjolls
Viladecans (flors)
Sant Boi (miralls, mocadors)
Pancartes:
Sant Feliu (3er aniversari) -1Viladecans (dones de Viladecans) -1Sant Joan (prou d’agressions. Fem nostra la nit) -1Sant Boi (escenari, 2 dones de paper, 1 pancarta)
Lloc:
Plaça del Mercat de Sant Ildefons (Cornellà)
Comença a les 7h 30’ de la tarda
Aproximadament: 2.000 persones
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30 de juny de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan

Ordre del dia
- Local
- Perspectives de treball

Continguts i acords:
– Local
utilització del local: treball comarcal i dones de Cornellà
Comissió gestora: dones de Cornellà+ CFBLL
• grups de dones de la comarca
• vinculació amb l’ajuntament i altres entitats
• panels per saber activitats
• responsabilitat davant el local
• 1 habitació + arxiu
• la sala compartida
Consell de Cultura >>Ajuntament
• Subvenció: grups de dones
• Gestora: CFBLL (grup de dones de Cornellà)
– infraestructura del local: que el material funcioni, que l’espai
físic estigui ben distribuït, responsable de tot el local.
CFBLL: altres relacions amb entitats, grups
Consell de cultura (a aquell organisme que hi siguin presents les
org. de masses): Grup de dones de Cornellà
Futur Consell comarcal. CFBLL
Ajuntament: Local + manteniment (Local de la CFBLL mateix
tractament que els altres locals que cedeix l’Ajuntament). Col·
laboracions a través del consell
Dimarts 1 de juliol a les 7h al nou local
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8 de juliol de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Vallirana

Ordre del dia
- Local
- Valoració perspectives de treball
- CFB

Continguts i acords:
– Local:
està ben arreglat
Ajuntament: – telèfon
– neteja
– llum
– aigua
mobiliari: ensenyament, sanitat
Paper escrit
Pressupost>> fer-ne un
D’aquí a 2 mesos ja tindrem el local
– Proposta de Sant Boi (Mari, Pilar) escriure la història de la CFBLL:
1eres reunions març-abril de 1978. (2 propostes fer la jornada
al juliol o al setembre).
• Propaganda ràdio, premsa (25.000 fulls- 5.000 adhesius)
• Elaboració de ponències
• 2 de juliol de 1978 Sant Boi- Casa de la Cultura (Jornada)
• 1ª Reunió setembre de 1978 constitució definitiva de la CFBLL
• 8 de març (full)
• grups formats: Cornellà, Sant Feliu, [Esplugues (CCOO)]
• 1ª Manifestació 2 juny: Divorci de mutu acord- Avortament lliure i gratuït : aprox. 1000 persones.
• 1ª assemblea de grups al Patronat, març
• Finals de juny (després de Sant Joan) darrera reunió CFBLL
•
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1979-1980:
• Reordenació de les tasques
• Propòsits
• Grups: Molins, Cornellà, Sant Feliu
• Ajuntament de Cornellà (local)
• Cartes als ajuntaments (Avortament, signatures- Bilbao)
• 8 de març>> manifestació Barcelona (2) Manifestació divorci a
BCN
• Comissió mixta (1ª Reunió)
• Curset de Consultores
• 2 ass. de grups: 17 de febrer - planificació i reformes-, 40 dones
i.....data: violència (30 dones).
• Cassos de dones amb problemes amb els fills (Gavà, Sant Boi)
• Grups:
Olesa, Martorell, Vallirana –molt incipient-, Molins de Rei, Sant
Joan, sant Feliu, Cornella, Viladecans, Sant Boi –institut-, Esplugues –grup CCOO-.
• Festa de la CFBLL (propaganda, finançament)
• xerrades
• Obertura centres de planificació. Prat, Sant Feliu, Molins, Cornellà (UGT, ambulatori)
• fer una revista de la CFBLL català/castellà: la Lluna (Editorial
molt senzill utilitzant el nom de la revista explicant perquè
aquest nom): tema monogràfic, útil, fotos-dibuixos, informació dels grups, què ha fet la CFBLL?
• de tema:
• Planificació: què és, per a què serveix, centres que funcionen?,
què s’ha de fer per anar-hi?, què li diran? (>>entrevistes a les
que esperen torn), Per què no ens agrada el nom? Suggeriments.
Comissió mixta, Curset de consultores, Què és una consultora?
Guia d’un centre: Joves, casades, no...
• Divorci: Per què?, dones amb problemes (entrevista), dones
advocades (entrevista). Què s’ha de fer per aconseguir el divorci?, diners, tribunals eclesiàstics, Matrimoni civil-canònic. Problemes als Ajuntaments: assistents socials.
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Local: CFBLL (a ella ja hi són representats tots els grups de dones). Serveis: arxiu-biblioteca (diners?): Lloc de la revista
Informació avortament
Lloc per a reunir-se
•

– Coordinadora Feminista de Barcelona (CFB) cursets d’assessoria jurídica al setembre
15 de juliol de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan

Ordre del dia
- Valoració de la CFBLL
- Perspectives de treball

Continguts i acords:
– Valoració de la CFBLL:
Joana> St. Feliu (no hi ha valoració del grup)
• reforçament dels pobles (això es va acordar al setembre del 79)
• extensió
• incloure debats
• història dels grups, experiències, medis
• organització interna, legalització
• vinculació amb m.o. i planif.
CFBLL: la funció seria la d’element unitari del MF i continuar
amb el reforçament dels pobles.
Mercè (Cornellà)
CFBLL és molt important la seva existència com aglutinadora
dels grups de les localitats. El treball fet als grups repercutirà directament a la CFBLL [si els grups funcionen també funcionarà
la CFBLL]
• s’han fet assemblees
• festa
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participació a la comiss. mixta (les iniciatives poden ser d’una
localitat però la coord. les fa seves).

Coses no fetes per la CFBLL:
• manca de coordinació a la campanya divorci-avortament
• 8 de març (millor haver-ho fet a la comarca)
• revisió més sovint dels grups dels pobles
• més comunicats a la premsa
• estudi de la situació de la dona a la comarca (treball...)
• fer comissions de treball per cada cosa que munti la CFBLL
• manquen més trobades informals> excursions...
Rosa i Marta (Sant Joan)
• la CFBLL no ha arribat massa a la localitat
• però com a grup s’ha participat a les assemblees i festa
• fer un estudi a nivell de Sant Joan
Pilar i Mari (Sant Boi)
2 dones ATS (consultores)
1 dona psicòloga
1 dona assistent social
1 dona ginecòloga
Helena (Esplugues)
Funcionament: cada grup envia 1 o 2 representants a la CFBLL
CFBLL> fomentar debats als grups
Assemblees de grups: conclusions CFBLL
Pronunciament públic de la CFBLL
Les conclusions de la CFBLL no són vinculants pels grups
Cotització a la CFBLL (mensual)
La CFBLL>MF comarcal
Cada dona representa el seu MF local a nivell de localitat
Diners (Marta) 15 de juliol. 22.776.
m.o.: sindical (fa més d’un any que no s’ha convocat una assemblea de dones delegats). Només es treballa a nivell d’Esplugues.
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> Centre de planing d’Esplugues (municipal, grup de dones?).
Demanar fotocòpia de la carta a l’Ajuntament.
Dimarts, 9 de setembre de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Joan

Ordre del dia
1era reunió després de l’estiu

Continguts i acords:
No es fa pràcticament reunió.
Dimarts, 16 de setembre de 1980
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Joan
Viladecans
– Pla de treball per aquest curs
– Full: adreça de local
adreces i horaris de tots els grups
– Assessoria: estudiar-ho conjuntament amb l’Ajuntament <>
Grup de Cornellà Llei de divorci>> (H)elena
Local: encara no han sortit els de sanitat (divendres)
Viladecans: no creu necessari venir
Comissió mixta: 3 ajuntaments Castelldefels, Sant Feliu,... Propera: 23 de setembre de 1980
Programa de treball: Sant Joan (grup de dones)

6. Trajectòria de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat. Període 1978-1981

145

c omentar actualitat feminista (fets, materials...)
pronunciament públic en les coses que passen
• més assemblees de debat (rotatives)
• revista (professionals-col·laboració)
• local (arxiu, biblioteca, ràdio)
• comissió mixta. Tirar-ho endavant i la coordinació de centres
de planing
• (altres dones venir a la CFBLL)
• faran una enquesta a Sant Joan (inauguració del local/ sortida
pública)
•
•

Cornellà (grup de dones)
Objectius de la CFBLL:
• potenciació dels grups
• fer intercanvis d’experiència de cada localitat
• campanyes>> impulsades com a comarca
• més debat dins la CFBLL
• més trobades de grups (debat, excursió, festa...)
• la CFBLL ha de tenir informació del que es fa als pobles.
• premsa.
• com a grup no es veuen amb cor per tirar endavant la revista.
• manca de coordinació entre els grups en les tasques a realitzar
• estudi de la situació de la dona a la comarca
• és necessària més informació de la CFBLL
Esplugues (Helena)
• nou local: arxiu de dones, que puguin fer xerrades, biblioteca...
• comissions de treball (temes específics, ex. Revista...)
• fer opinió al públic molt més sovint. (comunicats premsa, ràdio...)
• reforçament dels pobles (xerrades...)
• local: activitats de tipus cultural: fer cursets, electricitat, concursos de fotografia, excursions...
Sant Feliu (Joana)
• CFBLL. Ser una eina pels grups. Pel·lícules, diapositives.... fetes
per nosaltres.
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Augmentar la infraestructura de la coordinadora.

4 d’octubre CFB: debat prostitució, 5h.
Acord: Recopilar el material, definir un pla concret de treball.
Discussió als pobles.
A1C1Ap6N81a-s, Manuscrit elaborat per la Pilar (Sant Boi).
A1C1Ap6N83a-g, Projectes de treball i estructuració de la Coordinadora Feminista del Baix Llobregat (CFBLL). Anys 1980-81.
A1C1Ap1N3a-c, Assemblea de dones del Baix Llobregat convocada
per la Coordinadora Feminista. Resum d’activitats i propostes de futur.
10 d’octubre de 1980
No hi ha cap anotació.
22 d’octubre de 1980
Assistents
Cornellà
Esplugues
Molins de Rei
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
- Valoració (fins que ho
discuteixin els pobles)
- Divorci
Informació grups.
- Jornades d’independents
- Pla de treball curs
- Periodicitat-mètode de treball

Continguts i acords:
Comissió de divorci:
Sant Joan: dijous xerrada
Dissabte taula rodona partits
A1C1Ap8N94a-d, Encuesta a las mujeres de Sant Joan Despí. Elaborada pel Grup de Dones de Sant Joan Despí.
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A1C2Ap5N150, Full volant: «Divorcio Hoy». Grup de Dones de Sant
Joan.
Sant Feliu: mural
Pel·lícula: entrevista dones mercat
Sant Boi: ràdio
Ass. social (reunió amb dones afectades)
Signatures
Viladecans:
– paper signatures
– revista
– comiss. Mixta
– valorac. Assemblea
11 de novembre de 1980
Assistents
Esplugues
Molins de Rei
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
Temes pendents

Continguts i acords:
– Viladecans: el grup ja és legal (2 dones socialistes – es desfà
la comissió de la dona del PSC i entren al grup de dones de
Viladecans-, 3 dones del grup de dones). El planing ja ha començat.
– Cornellà: reunió divendres Isern. No han parlat amb els socialistes.
– Sant Boi: depèn entrevista alcalde
– CFBLL /15 dies
– C.F. de l’Hospitalet, C.F. del Baix Ll., C.F. de Barcelona : telegrames Informació Sevilla: juzgado nº 6 Sevilla, Junta de Andalucía.
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Grups convocar –anar– a entitats per enviar telegrama.
Ajuntaments, entitats.
– Molins de Rei : Revista:
• equip>> persona responsable
• coordinadora
• equip de redactores (1- poble)
• col·laboració (d’altra gent fora del grup)
• responss. d’edició
• arxiu, fotos...
• administradora>>subvencions-secretària
• publicitat no sexista
(2 fotografies: arxiu-publicar)
5.000 exemplars>>30.000pts (8-10 pàg.)
• adjuntar diari (el poble andorrà)
• Grup Mundo, Diari de Barcelona
• Editorial CFBLL
• Actualitat i orientació als grups
• Articles de fons
• Sumari d’activitats
• recull d’adreces d’interès
• reunió CFBLL i localitats
• revista mensual
• bústia
Subscripcions: associacions, instituts
Sant Feliu:
• Saber capacitat de distribució de cada grup
• Revista col·lectiva (equip de redacció, redactora....)
• català i castellà
• revista mensual ?
Dimarts>>8h REVISTA
– Treball a la ràdio (qui pregunta?, portem nosaltres el guió o el
fa ell?)
Mateixa música (començament i final) “Soc una dona”
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No s’han aturat a pensar que representa 1 lloc de treball (aspiració casar-se). Educatiu (se l’enfoca a un determinat tipus de vida:
matrimoni, fills)
A1C1Ap8N95, Clamor Internacional de Solidaridad con las Mujeres
Uruguayas. Plantilla per a la recollida de signatures.
A1C2Ap2N108a-b, Campaña pro derecho al divorcio.
Full volant del Grup de Dones de Sant Feliu.
A1C2Ap2N107a-d, El Corcó, full del grup de dones de Sant Feliu de
Llobregat. «A por el divorcio que queremos»!
Núm. 4. Desembre de 1980.
A1C2Ap2N111a, Full volant de la Coordinadora Feminista de Barcelona i altres. «Per un divorci de comú acord i sense culpables, no a la
ingerència de l’església».
A1C2Ap2N112, Una de les enganxines repartides a la manifestació.
A1C2Ap2N113a-b, Diario de Barcelona: «Manifestación en pro del divorcio».
A1C2Ap2N115a-b, El País: «El debate del divorcio. Texto íntegro del
proyecto de divorcio dictaminado por la Comisión de Justícia del Congreso».
A1C2Ap2N110, Full volant: Charla-Coloquio Ley de Divorcio Grup de
Dones de Martorell.
A1C1Ap7N92, Targeta del Grup de Dones de Molins de Rei.
A1C1Ap6N84a, A las Trabajadoras de Esplugues, contra los expedientes de crisis y los despidos, unidad de la clase trabajadora. Full signat
per la Secretaría de la Mujer de CCOO de Esplugues.
27 de gener de 1981
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Viladecans

Ordre del dia
- Esplugues
- Full Planing
- Revista
- Reunió Planings
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Continguts i acords:
Esplugues:
25 dones, 3 homes (inici del curset per a consultores)
Fer xerrades més extenses
Tornar-hi dimecres (Ajuntament)
Reunió planings: Prat, Sant Feliu, Molins, Sant Joan, Viladecans,
Cornellà:
• Atenció a les dones en un centre
• Relació amb la Generalitat
• Comissió mixta
• Cursets de reciclatge (ara no)
• Congrés de consultores
S’oblida a la dona menopàusica
Avortament
Vallès, Baix, Barcelonès (dia 7, reunió amb la Generalitat)
Congrés de consultores: en principi només per a planings (ara
per dones que es mouen en tot això).
16 de febrer Baix: St. Joan 7h (local de dones)
Full Planing: pròleg,...[mujeres utilizemos]
A1C1Ap6N85, Por un centro de Planificación Familiar en Cornellà.
Full elaborat pel Grup de Dones de Cornellà.
Revista:
Diferències (Viladecans) amb les socialistes
?
?
?
Viladecans, Sant Feliu, Martorell, Molins
Sant Andreu, Sant Joan
Esplugues, Cornellà, Sant Boi
Olesa? Sant Vicenç?
Manifest feminista:
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totes les reivindicacions pendents (guarderies, serveis col·
lectius...)
• Divorci
• Avortament
• Uneix-te a nosaltres! Com única possibilitat per sortir-ne
•

10 de febrer de 1981
Assistents
Cornellà
Martorell
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Sant Vicenç
Viladecans

Ordre del dia
8 de març

Continguts i acords:
– Sant Joan: Planing: Presentació L’Hora Violeta de Montserrat
Roig
– Joana: tancada (nit): dissabte>>diumenge i després anar a Barcelona
(fer-ho conjuntament amb l’Hospitalet)
(amb molta activitat: amb dones que porten lluites a les seves
empreses)
Continguts reivindicatius
Dones treballs que proporcionen els Ajuntaments.
Treball, Divorci, Planings, Avortament (Sevilla)
Mirar Sant Boi (Casa de la Cultura, Església)
Manifest
Propaganda
16 de febrer de 1981
A1C2Ap1N103, Grup de Dones de Sant Boi. Petició de local a l’Ajuntament per a la celebració d’una xerrada. Es tracta de la presentació
del Manifest del 8 de març.
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17 de febrer de 1981
Assistents
Cornellà
Esplugues
Sant Boi
Sant Feliu
Sant Joan
Vallirana

Ordre del dia
8 de març
Local
Sevilla
Centres de planing
Curset d’Esplugues
Cornellà

Continguts i acords:
Sevilla:
Internacional Socialista
Nombre de dones/any
Ofensiva clases trabajadoras
Privilegios hombres
Mans per a treballar
Divorci (llibertat individual)
Juicios por aborto (Sevilla)>> más
La lucha de las mujeres...
15.000 fulls MANIFEST DE LES DONES DEL BAIX LLOBREGAT
Dissabte dia 7 a les 7 de la tarda
Casa de la Cultura de Sant Boi, General Mola 33
Presentació del manifest>>col·loqui
Reunió consultores del Baix: El Prat, Sant Feliu, Molins, Cornellà,
Sant Joan, Viladecans
> Generalitat (?)
> Comissió Mixta
> Ajuntaments
– aptituds consultores
– qui fa l’elecció?
– Treball i/o militància
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24 de febrer de 1981
Assistents
El Prat
Sant Boi
Sant Joan

Ordre del dia
8 de març

Continguts i acords:
8 de març

8.000 fulls

Distribució:
11/2 : Sant Feliu, Sant Boi, Sant Joan, El Prat, Molins, Viladecans,
Martorell, Esplugues
2: Cornellà
1: Olesa, Vallirana
1: Sant Vicenç, Sant Just
Gavà, Esparreguera, Castelldefels, Abrera, Pallejà, Santa Coloma
de C.
A1C1Ap4N53, Invitació a l’acte de presentació del manifest.
A1C1Ap4N54a-b, Manifest del 8 de març. Acte de presentació.
17 de març de 1981
Assistents
No hi figuren les localitats

Ordre del dia
Problema al grup de Sant Feliu

Continguts i acords:
Problema al grup de Sant Feliu
Anònim a 2 persones (feminista i ecologista)
Comunicat presentat pel PSUC avui i aprovat per tots els partits
Protecció pol.?
10-12 persones – Sant Feliu- Cop d’Estat
Fa 8 dies es va arrencar la pancarta del grup de dones de davant
de l’Ajuntament
Por d’anar sola al vespre
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Reunió amb responsables de P./sindicats/org. de veïns/grup de
dones/ecologistes
Han anat al ple de l’Ajuntament
Nit del cop
Acte de Martorell
Resposta popular>> Catalunya
Reunió fer-ne una escampada d’aquest problema
Respondre amb força
Escoles, instituts
CFBLL>> volcar-se
Dijous>>8h.
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