
COL·LECTIUS FEMINISTES DE SANT CUGAT. 

HORA BRUIXA
@HoraBruixaStc
Col·lectiu feminista i revolucionari 
de Sant Cugat, amb l’objectiu de 
combatre el sistema patriarcal 
creant un espai de formació i lluita. 

ADVENTÍCIES
@adventicies
Col·lectiu de dones artistes de 
Sant Cugat amb la meta de 
transformar els escenaris en clau 
feminista

GRUP DE DONES 
DE LA FLORESTA
Comissió que sorgeix a partir del 
Consell de barri. Actuen contra la 
violència masclista als espais de 
socialització del barri a través de la 
sensibilització. 

ESCOLES COEDUCATIVES
@Afescoeducacio
Integra les 12 escoles públiques 
de la ciutat, i neix, el maig del 2019, 
amb el propòsit de treballar per 
una educació lliure de discrimina-
ció per qüestions de gènere.

ARRAN SANT CUGAT
@ArranStCugat
Organització juvenil de l’Esquerra 
Independentista, que té el fe-
minisme com un dels seus eixos 
principals, junt amb el socialisme 
i la independència dels Països 
Catalans. 

COMITÉ 8M
@comite8Mstc
Anterior comitè de la vaga 
feminista, que prepara les mo-
bilitzacions del 8 de març, dia de 
les dones treballadores, a Sant 
Cugat.

NO ESTÀS SOLA
Entitat de dones supervivents de 
violència masclista. Duu a terme 
tasques d’acompanyament a 
dones en situacions semblants, i 
de sensibilització social.

MUJERES DIÀSPORA
Una de les moltes iniciatives que 
ha desenvolupat la diàspora co-
lombiana per fer-se visibles tant 
a Colòmbia com als seus països 
de residència. 

ant Cugat és una ciutat on afortunadament abunden els col·lectius i entitats que defensen una visió més justa 
i feminista de la societat. Aquests són alguns dels molts que hi ha.

@cupsantcugat
Núria Gibert explica a 
@cugatmedia que 
l’ajuntament impulsarà una 
cooperativa de cures.
“Una idea que sorgia era 
“com podem geenerar una 
estructura laboral i de consum 
que cuidi i respecti no només 
l’objecte del treball sinó també 
la treballadora?”
31 DE MARÇ 2022

@COMITE8Mstc

Bon dia de lluita a tothom! 
Aquest #8M seguim amb la 
lluita feminista, seguim amb la 
convicció i l’esperança de que 
un nou món és possible i seguim 
amb determinació perquè sabem 
que queda molt per defensar i 
molt per avançar! Feminisme ara 
i sempre.
8 DE MARÇ DE 2022

@LourdesLlorente
Per la igualtat, que és la base per 
la Pau.
8 DE MARÇ DE 2022

@cupsantcugat

Nou feminicidi, aquest cop a 
Barcelona. Ens concentrem 
davant de l’Ajuntament per 
rebutjar aquest nou acte 
masclista. #NiUnaMés 
#EnsVolemVives
22 DE MARÇ DE 2020

@8MilMotius
Fa 4 anys tallàvem les vies de 
@FGC per la Vaga Feminista. 
El proper gener ens jutjaran, 
ja que el feminisme pel què 
lluitem no entra en els límits 
d’aquest sistema. L’afrontarem 
amb orgull, perquè no 
esperem que hi entri, sinó 
precisament que el faci 
rebentar. #Judici8mm
8 DE MARÇ DE 2022

@Afescoeducacio
“Seràs un puny alçat al vent / 
No deixaràs que ningú t’aturi 
mai/Seràs l’estel que guiarà la 
llibertat” La lluita feminista és 
la lluita valenta i decidida per un 
món més just i de pau. 
Avui #8M i sempre: Ni un pas 
enrere!
8 DE MARÇ DE 2022

@HoraBruixaStc
Aquest dissabte 26 de 
març MASTERCLASS 
D’AUTODEFENSA FEMINISTA
Creem un espai segur on posar 
en pràctica tècniques basades 
en el Jiu-Jitsu. Prova el teu cos, 
posa els teus límits! 
Dissabte 26 de març Casal 
Torreblanca 17h Taller obert i 
gratuït.
23 DE MARÇ DE 2022

@ArranStCugat
Avui, 31 de març, se celebra el 
dia de la visibtilitat trans. Avui, 
i sempre, recordem que els 
drets trans són drets de totes. 
Diem #NoTransfòbia
31 DE MARÇ DE 2022

VIST, SENTIT, PIULAT.

LA PETITA CONTRADICCIÓ DE PLASMAR EN PAPER ALLÒ EFÍMER, ALLÒ QUE NOMÉS ÉS IMPORTANT FINS QUE EL DIT 
S’HO ENDÚ, QUE NO TÉ CAP SUPORT MÉS ENLLÀ DEL DIGITAL, HO IMMORTALITZEM POSANT-HO EN PAPER.

D’ON VE EL CAS
DE 8 MIL MOTIUS?
8mil motius neix amb la vaga 
general feminista del 8 de març de 
2018, quan el comitè de vaga de 
Sant Cugat talla les vies del tren a 
l’estació de Sant Cugat. Al sortir, 
la policia va identifi car a set de la 
trentena que estàvem fent l’acció, i 
al cap d’uns dies ens vam assa-
bentar que estàvem en un procés 
judicial i que mossos d’esquadra 
ens denunciava per possibles des-
ordres públics o desobediència a 
l’autoritat, i que FGC es personava 
demanant 26.000€ de responsa-
bilitat civil.

PER QUÈ DECIDIU 
FER AQUESTA ACCIÓ?
Entre totes les accions i activitats 
que es van fer, tant a la prèvia com 
el mateix 8M, hi havia la de tallar 
les vies per evitar les comunica-
cions amb empreses que estaven 
vulnerant el dret de vaga de les 
treballadores, i per denunciar que 
al transport públic es produeixen 
el 17,1% de les agressions fora de 
l’àmbit de la parella.

CREIEU QUE HI HAVIA 
ALGUNA INTENCIÓ 
DARRERE D’AQUESTES 
IDENTIFICACIONS?
Les identifi cades podíem ser 
nosaltres com qualsevol altra, però 
sí que a algunes de les que van 
identifi car van manifestar que les 
tenien vistes d’abans. Hi ha una 
clara intenció de voler castigar 
al moviment feminista i a les 
persones que es mobilitzen i fan 
trontollar tot aquest sistema.

COM US ARRIBEN LES 
NOTIFICACIONS I LA PETICIÓ 
DE PENES?
En molt poc temps vam co-
mençar a rebre trucades dels 
mossos d’esquadra des de 
números ocults o als nostres 
familiars. I si no ens trobaven 
a nosaltres o a la família es 
presentaven directament a 
casa dels pares, quan podrien 
enviar una carta. Fins que no 
vam saber que estàvem dins 
d’aquest procés judicial, va ser 
una mica estrany.

QUIN HA ESTAT EL PAPER 
DE FGC EN TOT AQUEST 
PROCÉS?
Es van personar a la denúncia 
aportant un informe que calcu-
la les pèrdues en 26.000€, cosa 
que posem en dubte. Després 
s’han rentat les mans dient 
que no tenen res a veure amb 
aquest cas, i que presenten 
l’informe però no denuncien, 
però la fiscalia manté la petició 
gràcies a FGC.

QUINA VALORACIÓ FEU 
DE LES SEVES CAMPANYES 
FEMINISTES?
És cert que ara estan fent 
coses per aplicar la perspec-
tiva de gènere, però en aquell 
moment no hi havia res, cap 
mena de protocol. El més greu 
és que penja de la Generalitat, 
i quan veus que fan campan-
yes de feminisme i contra la 
violència masclista, que era una 
de les coses que reivindicàvem, 
doncs tot plegat és bastant 
esperpèntic.

COM GESTIONEU ELS 
EFECTES DE LA REPRESSIÓ?
Ho gestionem col·lectivament 
des del minut zero. Hem creat 
un grup de suport amb dones 
properes o que havien format 
part del comitè, i plantegem la 
campanya política des d’aquí, per 
donar-li la volta a la repressió i 
a totes les pors que ens venien 
al principi, i transformar-ho en 
quelcom positiu continuant rei-
vindicant els motius de la vaga.

HEU TROBAT SUPORTS A 
SANT CUGAT?
Si, ens hem sentit molt acom-
panyades pels col·lectius que 
també donaven suport a la 
vaga el 2018 i que estan a favor 
d’aquest tipus de mobilitzacions 
i d’altres. Perquè no només 
vam fer aquella acció, vam estar 

preparant un mes de diferents 
activitats, xerrades, i accions molt 
variades i la gent també hi donava 
suport.

AQUEST PROCÉS HA AFECTAT 
AL MOVIMENT FEMINISTA A 
SANT CUGAT, O HI HA HAGUT 
UN EFECTE REBOT?
Si, amb la pandèmia és més 
complex, però els dos o tres anys 
següents hi va haver encara més 
mobilització. L’any següent vam 
repetir l’acció i vam ser encara 
més, o sigui que si pretenien que 
ens quedéssim a casa, hem acon-
seguit donar-li la volta.

EL JUDICI ÉS L’11 DE GENER 
DEL 2023, QUASI CINC ANYS 
DESPRÉS DELS FETS, ÉS NOR-
MAL TANT DE TEMPS?
No sé si és habitual o no, però 
molesta. Sí que no és usual estar 
tant temps sense rebre cap notí-
cia. L’escrit d’acusació ha de trigar 
com a molt cinc mesos des de 
l’inici el procés, i va 2-3 anys més 
tard, i és tot de temps esperant 
amb aquesta incertesa.

I COM ENCAREU EL JUDICI?
Similar a la campanya feta aquests 
quatre anys. Seguirem amb el ma-
teix discurs, preparant la defensa 
però sent coherents. Com creiem 
que ho hem fet des d’aquell dia del 
2018, aprofi tant per seguir posant 
discurs sobre la taula.

EL 15 D’OCTUBRE, 
8 MIL MOTIUS 
CELEBREN UNA 
JORNADA A L’ANTIGA 
PRESÓ MODEL DE 
BARCELONA PER 
RECAPTAR FONS 
PER A LA CAIXA DE 
RESISTÈNCIA I FER 
FRONT A LA POSSIBLE 
MULTA DE 26.000€

ENTREVISTA

ANNA SALA, 
ENCAUSADA DE 8 MIL MOTIUS PER LA VAGA 
FEMINISTA DEL 8 DE MARÇ DE 2018 

ENTREVISTA

8MIL MOTIUS
Hi ha una clara intenció 
de voler castigar 
al moviment feminista 
i a les persones que 
es mobilitzen.

PROTOCOL CONTRA LES 
VIOLÈNCIES SEXUALS EN ESPAIS 
DE FESTA 

FORMACIÓ I ACOMPANYAMENT 
EN PRESSUPOSTOS AMB 
PERSPECTIVA DE GÈNERE 

ACOMPANYAMENT A LES 
ENTITATS DE LA CIUTAT

MARXES EXPLORATÒRIES 
I INCORPORACIÓ DE LA 
PERSPECTIVA DE GÈNERA A 
PROJECTES D’URBANISME 

AUGMENT DEL PERSONAL AL 
SERVEI D’INFORMACIÓ I ATENCIÓ 
A LES DONES

DIAGNOSI COEDUCATIVA

CAMPANYA DE NADAL

ELABORACIÓ DEL PLA 
D’IGUALTAT, FEMINISMES I LGTBI 
2021-2025

Volem que passin de concentrar part important de 
les agressions a ser espais de llibertat i seguretat per 
tothom, proporcionant recursos i formació a entitats 
i administració.

A la ciutadania, ocupació, cultura i participació. Si el 
feminisme és transversal a la nostra societat, també 
ho ha de ser a la feina que duu a terme l’ajuntament.

Afortunadament Sant Cugat compta amb moltes 
entitats i col·lectius feministes. L’ajuntament ha de 
vetllar per ser al costat d’aquestes i recolzar-les par-
tint de la premissa d’assolir el bé comú.

És un projecte en estat inicial, però que s’està treba-
llant perquè sigui realitat tan aviat com sigui possible.

Més personal al Servei d’Informació i Atenció a les 
dones: més de 140 accions repartides en 10 eixos 
com la prevenció de violències masclistes, la igualtat 
laboral o l’educació, perquè el feminisme és quelcom 
transversal a la societat.

Diagnosi coeducativa a les escoles i creació de la 
taula coeducativa amb professorat, famílies i Ajunta-
ment: entenem l’escola i l’educació com a pilars bà-
sics d’aquesta nova societat que estem construint.

Joguines lliures de sexisme. Eduquem en el feminis-
me perquè els més petits creixin entenent que no hi 
ha jocs de nens i jocs de nenes.

LIDÓN MARTRAT LOURDES LLORENTE NURA ESTANY
Militant de l’assemblea 
de la CUP Sant Cugat.

Tinència d’alcaldia de Bon Govern, 
Transparència, Participació i Barris.

Metgessa de família i militant de 
l’assemblea de la CUP Sant Cugat.

Treballar pel bé comú, per un 
canvi de sistema on la vida, 
les cures de les persones i 
del planeta estiguin al centre, 
forma part del feminisme que 
defensem, i això no hi cap en 
el marc capitalista.

Aquesta legislatura hem 
actualitzat l’administració als 
temps que corren, assegurant 
el dret a la conciliació per a les 
regidores permetent el vot 
delegat al ple municipal en cas 
de baixa per maternitat.

Com a dona feminista vull 
que Sant Cugat sigui una ciutat 
amb vivenda accessible per 
tothom, que ningú hagi de fugir 
pels preus dels pisos ni pateixi 
pobresa energètica.

LA CUP A L’AJUNTAMENT

CUP Sant Cugat

Comitè 8M Sant Cugat

Lourdes Llorente 8 Mil Motius Hora Bruixa

ARRAN Sant Cugat

Escoles Coeducatives 
Sant Cugat

CUP Sant Cugat
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PASSES CAP 
A UN FUTUR
FEMINISTA.

El mes passat vam celebrar un nou 8 de març, 
un nou dia de la dona en què de nou, com ja 
hem fet els últims anys, les dones vam sortir 
als carrers d’arreu del país en defensa dels 

nostres drets, i Sant Cugat no va ser una excepció.

Els motius? En són molts. Començant per la bretxa 
salarial fi ns al degoteig constant de feminicidis i agres-
sions sexuals, passant pel masclisme quotidià que 
encara impregna el nostre dia a dia. També la pandèmia 
ha jugat el seu paper, fent encara més evident que som 
les dones les que sostenim el món, cuidant de grans i 
infants i fent malabars amb la conciliació.

I des de Sant Cugat, continuem caminant per arribar 
a la ciutat feminista que volem. Són petites passes, 
però que totes juntes són indispensables per recórrer 
un llarg camí com aquest. Per això no parem de 
treballar, amb un peu al carrer i un altre al govern 
municipal, amb la nostra portaveu Núria Gibert al 
capdavant de la tinència d’alcaldia de Drets Socials i 
Igualtat, que ha impulsat nombroses mesures que han 
fet un gir en clau de gènere al treball de l’ajuntament. 

AMB LES DADES A LA MÀ

L’EDITORIAL

El feminisme 
que serveix.

Fer polítiques feministes en l’àmbit 
municipal no vol dir posar la ban-
dera lila o irisada en les diades as-
senyalades o tenir en compte la 

paritat. Evidentment, són accions impor-
tants però no sufi cients. El feminisme im-
plica remoure consciències, fer trontollar 
les bases establertes de 
tot allò que coneixem i 
atrevir-se a pensar i po-
sar en pràctica noves 
formes de relacionar-se, 
de produir, de consumir i 
de viure.

Posar en pràctica la 
idea radical que les do-
nes som persones, amb 
permís de Davis, con-
sisteix en moltes coses i 
és una feina d’anys vista 
perquè en una ciutat la 
desigualtat de gènere va 
des de com estan distri-
buïts els fanals a la ciutat 
a qui conforma les bosses d’exclusió i po-
bresa passant per quines activitats cultu-
rals programa la ciutat.

Cal doncs i en primer lloc, remoure les 
entranyes del mateix Ajuntament i assu-
mir que és molt possible que bona part del 
que hem fet fi ns ara, s’hagi pensat i fet te-
nint en compte només la meitat de la po-

blació. I treballar a partir d’ara i per sempre 
des de la transversalitat. En aquesta línia, 
tenim eines potents com són els pressu-
postos amb perspectiva de gènere o el full 
de ruta compartit que és el Pla d’igualtat i 
LGBTI aprovat enguany.

Però amb què ens afecta aquesta nova 
i potent mirada als i les 
santcugatenques? El 
butlletí que teniu entre 
les mans vol ser una 
resposta a aquesta 
pregunta. La resposta 
és tan diversa com di-
verses les esferes de 
la nostra vida: cultural, 
educatiu, urbanístic, 
representativitat, se-
xoafectiu, salut, segu-
retat, laboral, concilia-
ció.

Totes les accions per 
petites que siguin es-
tan encaminades a la 

consecució de grans objectius: igualtat 
en el tracte, referencialitat femenina i de 
les divergències, espais segurs, o digni-
ficació laboral, per a citar-ne alguns.

Al capdavall, municipalisme feminista 
signifi ca això, fer polítiques que serveixin 
a la idea de justícia, fer accions que ser-
veixin a les persones.

OPINIÓ COMPARTIDA

El feminisme 
implica remoure 
consciències, 
fer trontollar 
les bases 
establertes 
de tot allò que 
coneixem i 
atrevir-se a 
pensar

Núria Gibert, portaveu de la CUP-PC i tinenta d’alcaldia 
de Drets Socials, Igualtat, Ciutadania, Salut i Infància

PARTICIPA 
AMB LA CUP

cupsantcugat.cat
santcugat@cup.cat

Perquè no només creiem que 
les coses poden canviar, sinó 

que han de canviar, des de la 
Candidatura d’Unitat Popular 

de Sant Cugat animem els veïns 
i les veïnes de la nostra vila a 

participar en el nostre projecte, 
que a partir d’ara també és 

el vostre, i l’obrim a totes les 
persones i col·lectius que, 

des de l’àmbit local, treballem 
per construir un poble lliure i 

socialment just. Ja ens ho deia 
Vicent Andrés Estellés: “[...] 

No et limites a contemplar les 
hores que ara passen. Baixa al 

carrer i participa ! No podran res 
davant d’un poble unit, alegre i 

combatiu!”.

Butlletí informatiu de la CUP Sant Cugat | ABRIL 2022

REDACCIÓ, 
CUP SANT CUGAT

DISSENY I MAQUETACIÓ
Diego Muñoz @Milvietnams

ENVIA’NS COMENTARIS, 
IDEES I PUNTS DE VISTA

CONTACTA AMB NOSALTRES
santcugat@cup.cat

          610 59 19 07

TROBA’NS A LES XARXES SOCIALS
   

@CUPSantCugat
Canal de Telegram: @CUPstc

i a cupsantcugat.cat.

InfoCUP

És la proposta d’increment pressupostari de cara 
al 2022 per Igualtat i Feminisme. Passant dels 
88.660 milions d’euros del 2019 als 220.850 per a 
aquest curs. Si realment volem una societat feminista, 
no n’hi ha prou amb discursos i eslògans buits. 
Cal destinar-hi hores i recursos.

Xerrades i tallers fets a escoles 
i instituts durant aquest curs en 
termes d’igualtat i feminismes. 

Són les hores setmanals 
ampliades d’atenció al Servei 
d’Informació i d’Atenció a la 

Dona (SIAD).

Escoles públiques participen 
de la Taula Coeducativa, amb 

representació del professorat 
i/o les famílies. 

Entitats de dones i/o 
feministes de Sant Cugat 
amb les que l’ajuntament 

treballa habitualment. 
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