LA COMUNA, 15 DE MARÇ DE 2018
Assisteixen 2 sòcies, dones que estan a projectes ca la dona (femart, hort caladona, centre
documentació) i els següents grups: marxa mundial, xarxa feminista, mirades violeta, tamaia,
novembre feminista, feministes per la independència, feministes indignades, averlasailas,
dones x dones, xarxa de dones per la salut.
Ordre del dia:


Aprovació acta anterior



Monogràfic sostenibilitat.

Pren paraules i modera Anna Sòria. Recull notes Àngels Pujol. Acordem finalitzar la sessió a
20:30h.
Comencem amb la lectura de l'acta anterior Comuna, mentre enllestim equip tècnic. Queda
aprovada.
1. PRESSUPOST.
La Mireia Bofill exposa l'estructura dels comptes de ca la dona, ingressos i despeses. Pel que fa
als ingressos treballem amb 2 versions: pressupost de mínims en funció d'uns ingressos per
subvencions del 45% del sol·licitat, i una versió mitja amb ingressos per subvencions fins el 60%
del sol·licitat.
A totes les assistents ens queda clar quants diners necessitem, les despeses d'estructura (casa i
secretaria) i les despeses d'activitats-projectes.
Dades rellevants:
●
●

●
●

●
●

El cost diari d'obrir la casa (dilluns a divendres) és de 94€ i de 304€ si comptem les
despeses de secretaria.
Les subvencions cobreixen un 36% dels costos de ca la dona, tenint en compte que els
projectes subvencionats també tenen un cost més enllà de les despeses estructurals de
la casa.
Ca la dona ha de tenir ingressos pel 74% restant. En aquest moment ens manquen uns
25.000€ per cobrir el pressupost 2018.
Les subvencions cobreixen com a màxim el 50% del projecte presentat. L'altre 50% es
cobreix amb recursos propis i/o amb cofinançament d'altres subvencions (sempre fentho constar a la sol·licitud presentada).
Un cop atorgades les subvencions, reajustem els pressupostos del projecte. A justificar,
serà la totalitat del projecte, relacionant factures.
Les inversions en general no serveixen per justificar subvencions, excepte en casos
específics.
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2.

QUOTES.

La Maria Morón exposa la partida d'ingressos corresponent a les quotes i aportacions de les
sòcies i grups.
Recordem els criteris per les quotes de grups: grups amb la meitat de sòcies, no paguen quota.
Hi ha quotes diferenciades pels grups que tenen secretaria a ca la dona.
Altres elements que fixen criteris són l'existència de subvencions i activitat econòmica del grup.
Les quotes no s'han actualitzat en molt de temps; recordem que a l'assemblea de setembre
2017 vam acordar la pujada de quotes però no l’hem fet efectiva. Tenim un quadre de quotes
on el gruix és de 16€ trimestre i algunes quotes encara més baixes. Tenim despeses per retorns
dels rebuts, fins i tot de les quotes més petites. Aquests casos no són rentables: ens costen
diners de gestió rebuts.
A partir de les dues exposicions, queda clar per a les presents com funciona el pressupost de ca
la dona i quines mancances tenim.
La segona part de la sessió es per trobar vies per incrementar els ingressos i cobrir el
pressupost. Pensant també en més enllà del 2018.
Temes. Idees:
●
●
●
●
●

●
●
●
●

●

Que cada sòcia en porti una de nova. Doblaríem ingressos en concepte de quotes de
sòcies.
Revisió quotes de grups.
Que les sòcies que paguen quotes molt baixes, ho facin en mà, a fi d’evitar despeses
bancàries.
Guardiola o caixa per aportacions a la vista a les sales d'activitats.
Què passa amb les que utilitzen la casa sense cap contrapartida per a Ca la dona? (Això
no vol dir que no tinguem en compte que la contrapartida no sempre és econòmica també pot ser social i/o política- però el tema d’aquesta Comuna és la sostenibilitat
econòmica.)
Cal repensar a curt, mig i llarg termini.
La butlleta de sòcia ha d'estar a mà, a la casa, i no remetre a fer-se sòcia online, perquè
perdem oportunitats.
Lloguer d’espais: què, quan, quants diners (queda pendent). També l'espai de la cuina
és susceptible de ser llogat.
El bar. Anys enrere era font d'ingressos i hi havia el grup d'activistes culinàries que feien
caixa, però la manca de condicions òptimes a la planta baixa i la negativa de dones de
la comissió a que es preparessin menjars, va aturar l'activitat. Ara tenim un espai de
cuina en condicions i podem aprofitar per incrementar els recursos propis.
Tenir sala d'exposicions per a sòcies. Tema a discutir.

Averlasailas tenen previst estrenar una obra teatre i fer taquilla inversa; el que es reculli serà
aportació per a ca la dona.
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ACORDS:
1- Fer escrit a les sòcies comunicant increment de quota de 16€ a 20€ a partir del proper
rebut, a menys que notifiquin dificultats per assumir aquest increment (afectaria a
totes les que paguen 15, 16, 17, 18...fins a 20€). El farà: Carme Alemany
2- La Maria Morón farà un seguiment personalitzat de les sòcies que no paguen o paguen
menys de 16 € per conèixer la situació individual de cadascuna.
3- Campanya de sòcies. Es constitueix un grup per pensar-la i projectar com fer-la: Dolo
Pulido, Teresa Sanz, Maria Morón.
4- Tenir a mà butlletes per fer-se sòcia (per que les interessades puguin apuntar-se al
moment). Fer-ne de noves??
5- Es constitueix grup pel Bar: Mercè Poal, Loredana i Àngels.
6- Començar a demanar ja aportacions per activitats, sobretot quan generin ingressos
(per exemple, presentacions de llibres amb venda d’aquests; teatre i espectacles amb
taquilla o taquilla inversa, ...)
7- Es decideix no fer la comuna de dimarts 20/03 dedicada a valoració 8 de març (només
està anunciada a l’acta de la comuna anterior), ja que hi ha altres reunions de
valoració: dilluns 19, Comi 8 de març, i dimecres 21 de març, Vaga de Totes.
Tanquem, fent reflexió sobre la baixada d'assistència a les comunes. És un dret de les sòcies i
un deure dels grups. La dificultat pot estar en l'horari? Preguntarem als grups com veuen el
tema dels horaris i intentarem esbrinar dificultats i buscar solucions
PROPERA COMUNA: 10/04/2018 A 18:30H SEGUIM AMB SOSTENIBILITAT. Continuen les
mateixes que han portat la sessió d'avui
Avançament: Averlasailas conduiran la comuna de maig.

LaComuna Ca la Dona, 15/03/2018

3

