ASSEMBLEA LA COMUNA 16/01/2017

ORDRE DEL DIA
1. Metodologia (10’)
2. Organització, continguts i metodologia de La Comuna (1h)
3. Informacions diverses grups (30’)

Roda de presentacions: Dones Juristes, Xarxa feminista, Novembre feminista, Antònia,
Horteres, Centre de Documentació, Comi Laboral, Dones per Dones, Degenerades, Femart,
Miradas violetas, Comissió Activitats, Marxa Mundial, Feministes per la Independència,
Averlasailas, Xarxa de dones per la Salut, Feministes Indignades, Comi Petita, Secretaria i
individualitats.

1. Metodologia (10’)
Comencem per explicar la metodologia d’aquesta Comuna, on una de les dinamitzadores de
prendrà i limitarà els torns de paraula (no superant el temps que marca el rellotge de sorra), i
l’altra, annotarà l’acta.
Comentem que creiem que les companyes noves haurien de tenir més prioritat a l’hora de
parlar durant l’assemblea, d’aquesta manera, tindran menys limitacions que les que portin
més temps. Hi ha consens a l’hora d’acceptar aquesta idea i es proposa que sigui una
estratègia a usar de manera habitual a les comunes.

2.

Organització, continguts i metodologia de La Comuna (1h)

Es recorda que l’objectiu de la present Comuna és facilitar l’organització estructural d’aquesta i
metodologia perquè les reunions siguin més amenes.
Es proposa que totes les comunes sempre tinguin 30’ de presentació de propostes que es fan a
la casa o de grups que vulguin entrar a formar part de CLD. S’acomiada els grups i es
deixa altres 30 minuts per debatre. Desprès haurà 30 minuts d’informacions de la comi petita,
les comissions de feina i els grups. És a dir, que la base organitzativa de cada assemblea sigui:





10’ Roda de presentacions
30’ Presentació de Propostas o grups
30’ Debat sobre les propostes
30’ Informacions diverses de grups i comissions

Recordem que és obligatòria l’assistència d’almenys una persona de cada col·lectiu a les
assemblees de La Comuna, i es un dret de les sòcies a títol individual, ja que és el mitjà de
presa de decisions pel que fa al funcionament de l’espai i bàsic per l’autoorganització de la
casa.
Es proposa obrir un petit espai a la Comuna on grups externs puguin venir amb les seves
propostes amb l’objectiu de generar un espai més obert a altres feministes interessades en
usar CLD. Des de secretaria, es comenta que si volem crèixer hem de disposar d’algun espai on
grups externs també es puguin sentir incloses, i acabar formant part del projecte. S’obre un
petit debat on s’acorda que només podran venir si passen un mínim filtre i s’anuncia abans de
l’assemblea a la proposta organitzativa. Sempre amb la flexibilitat que, si cal donar resposta
abans de la següent Comuna, tant la secretaría como la Comi Petita puguin donar respostes
àgils.
Hi ha temor que això pugui comportar a allargar massa les assemblees.
Decidim tirar la proposta endavant i donar-nos un temps per veure com funciona.




Informacions diverses de grups’30
La sostenibilitat econòmica.
Es comenta la necessitat de reactivar aquest grup, ja que actualment, no hi ha cap
persona de la Comuna que se n’encarregui.
És a dir, ara es gestiona el tema de les subvencions i quotes, i/o sessió d’espai o
material, des de la comi petita i secretaria. Però pensem que hauria de ser una feina
de la Comuna pensar en el conjunt de sostenibilitat de la casa i tornar a obrir aquest
grup que ja existia.
Queda pendent per la propera Comuna, presentar una proposar de metodologia per
abordar-la.



Comissió d’activitats.
- S’ha d’eliminar la comi d’activitats? Quin paper juga actualment?

La comi d’activitats es va proposar amb l’objectiu d’organitzar activitats, i propostes de
la Casa, per generar espais on enllaçar els diferents grups de la casa. Dinamitzar
esdeveniments, com la inauguració de la CLD, etc.

En aquest punt, es discuteix sobre on comença i acaba la capacitat de decidir sobre
activititats o grups externs que demanin espai a CLD. També es recorda que les totes
comissions han nascut de La Comuna i treballen per aquesta, la qual ha de definir amb
claredat els objectius finals de cada una d’elles.

Finalment, s’acorda que la comissió d’activitats no ha de gestionar la demanda
d’activitats externes que rep CLD, ja que això ja ho continuarà fent la secretaria i la
comi petita.

Tan aviat com sigui possible, s’ha de pensar en la inauguració del nou espai de CLD.



Comi Petita.
Proposen alternar les assemblees de La Comuna; una en dimarts, i l’altra, en dijous.
S’aprova la proposta.
Anuncien que el dia 31 de gener vindran les noies de FemFaber a fer el trasllat
definitiu a les plantes superiors. I el dia 1 de febrer, es faran totes les connexions
informàtiques.

Tema subvencions. Van sortir noves propostes, com habilitar un espai on acollir a
dones més joves, adolescents. Aleshores, hem de tenir en compte, d’ara en endavant,
d‘adaptar les activitats per aquestes joves.

Han decidit que per garantir que a les assemblees de La Comuna es parla de les coses
candents, a la prepració de la assemblea de La Comuna s’afegirà a les dinamitzadores,
una persona de la comi petita.



Centre Documentació.
Comenten que tenen moltes coses que no són del Centre de documentació. Fan una
crida per qui pugui venir divendres 26 (10.30h) i dilluns (10-10.30h) per donar un cop
de mà, en el trasllat d’aquest material a dalt.



Grup d’acollida i cura emocional.
Davant la necessitat d’un espai on gestionar l’arribada de noves sòcies o grups, així
com noies o dones interessades en Ca la dona, és recorda que es un grup que ja està
creat i que les persones que hi participen son la Teresa Sanz, la Montse Otero i la Bea
Massia. La seva finalitat és acollir a noves socies, així com, tenir la capacitat de generar
un espai, en el cas, que hi hagi conflictes interns.

El grup de les Horteres comenten que fan bastant aquesta funció d’acollida inicial a
noves sòcies, mitjançant l’activitat setmanal que desenvolupen a l’hort.

Al mateix temps, creiem que cal una reflexió de com treballem a la Comuna, i com
acollim a les noves integrants. Creiem que encara hem de posar en pràctica més
dinàmiques perquè totes poguem tenir un espai de seguretat des d’on expresar les
nostres inquietuts, motivacions, suggerències, idees…

Es proposta que hi hagi un dia el qual es mostri Ca la dona a les interessades (Amada,
Marta són les persones referents).



Comissió laboral: continua com fins ara. Davant una proposta d’annexionar-se amb el
grup d’acollida, es comenta de no barrejar ambdòs grups, perquè els objectius són
diferents.
L’assemblea es pronuncia favorablament a les propostes relacionades amb les
comissions de cures.

Estem d’acord que la comuna aculli als grups.
Estem d’acord estem d’acord tema cures.
Estem d’acord que hi hagi un dia on ensenyar la casa dones i que a la propera Comuna que es
doni prioritat al grup de manteniment i de cures de la casa que falta por constituir-se

3.

Informacions diverses grups

- Va anar molt bé la sortida a Amposta malgrat que va ser deficitària. A partir d’ara, les
activitats de pagament, s’han de pagar al mateix moment que es fa la inscripció..
- S’avisarà a les sòcies de la mudança del dia 31, per si volen venir a ajudar, però no s’alteraran
les activitats programades al calendari. La mudança potser durarà uns diez.
- Despeses de ca la dona: avui s’ha rebut d’una persona del Districte per parlar de les despeses
de CLD. Hi haurà una reunió amb aquesta persona per parlar-ne.
- S’ha de pensar en el problema de la població dels coloms que freqüentua a la façana de
l’edifici.
- Les Dones Juristes estan pensant en incrementar el nombre d’hores. Ningú s’hi oposa.
- Un servei de reciclatge ecològic vindrà a recollir el material que sobri després de la mudança.
- Fer una graella on apareguin totes les activitats en format paper.
- Un cop finalitzada la mudança, fer la formació en material gràfic.
- Exposició Dones Llibertàries

- Hem de pensar i mirar-nos com ens parlem entre nosaltres.

Propera Assemblea:
Passar proposta d’ordre del dia. Sempre una de la comi facilitarà l’assemblea
Degenerades i Júlia dinamitzarà la propera assemblea 20 de febrer a les 18.30h.

A la propera Comuna es prioritzarà el tema del manteniment i les cures de la casa.
Es proposa que les persones que dinamitzen la comuna treballin el tema de com ens parlem i
com gestionem la Comuna. Que tinguem un compromís de totes, malgrat que moltes, sortim
d’un procès molt llarg sobre aquest tema.

