
RESUM  de la Comuna dins l’ASSEMBLA ORDINÀRIA CA LA DONA  

Dimarts 20/06/18 

 

Dins de l’assemblea i de manera molt ràpida vam fer uns apunts sobre organització i 

funcionament tal com havíem quedat i que queda com a marc per debatre la propera comuna 

del dia 12 de Julio, a les 18.30 

Assistents: 41 persones. Montse C., Eva C., Montse B., Carme A., Maria P., Maria À., Vicky M., 

Marta C., Anna S., Loredana C., Montse P., Mercè P., Maria M., Inés S., Amada S., Rocío M., 

Helena C., Verónica R., Florència T., Analía V., Esther O., Cristina P., Dolo P., Núria C., Nika P., 

Sonia A., Teresa S., Juliana G., Muntsa O., Mercè O., Damaris G., Isa C., Laura G., Leo K., Montse 

B., Júlia S., Felisa , Mireia B., Sara, Mercè i Judit (secretaria) 

Grups: DonesxDones, Bollos en Teoria, Feministes per la Independència, Marxa Mundial de les 

Dones, Novembre Feminista, Degenerades, Miradas Violeta, Centre de Documentació, FemArt, 

Horteres (hort Ca la Dona), Party Dones (grup dinamitzador del bar), Averlasailas, Red de 

migración, genero y desarrollo, Veus de Dona, Xarxa Feminista 

 

3) La Comuna: organització i funcionament. Avaluació de l’any 2017 

Queda poca estona i es presenten de forma resumida les propostes, que es concreten 

fonamentalment en  crear  confluència d’energies i recursos per tenir la casa a punt per a la 

inauguració , prevista per al 29 de setembre. Per tan dedicarem els mesos de juliol i agist a 

endreçar tot el que calgui. 

 El tema del funcionament  de la Comuna es proposa tractar-lo a la propera reunió del dia  

12/07. 

1.- Balanç 2017 

 Hi ha unes 20-25 dones que venen habitualment a la Comuna i uns 10 grups que 

participen dels 24 que actualment estan a la casa. Es considera que ha estat una 

participació reduïda i no s’han renovat gaire les persones.  

 Repassant els 24 grups o projectes veiem que hi ha una realitat molt diferent entre ells 

doncs no tots es reuneixen setmanalment (només 3-4) i això pot dificultat l’assistència 

a les Comunes.  

 Falta definir millor la relació entre la Comuna i la implicació dels grups de la casa. 

 A  les reunions hem deicat molt de temps a explicar la casa (relacions amb 

l’ajuntament, arnes, despeses, tema econòmic...) i no ens hem pogut dedicar a 

construir el projecte polític. Ha sigut necessari fer-ho però és important dedicar més 

energies al projecte polític.  

 Es detecta  una dificultat per a fer el seguiment dels temes que s’acorden a la Comuna 

i com es porten a terme.  

 Les sessions d’acollida cada primer dimarts de mes a les 18h han estat un gran encert 

però també s’han detectat les dificultats d’incorporar als diferents grups de la casar-les 

noves sòcies i persones que s’acosten. És important entendre que la Comuna no és un 



espai d’acollida de noves sòcies i que s’ha de generar unes dinàmiques que facilitin la 

seva  incorporació.  

 Amb aquesta finalitat es proposa que  els grups facin una programació de dues 

activitats anuals i que es vagin programant regularment de manera que serveixin per 

donar a conèixer què fan els grups com una manera d’estar més coordinades i perquè 

les dones que s’acosten es vagin incorporant a la dinàmica de la casa. 

 Les comissions de treball d’activitats i de debats no s’han consolidat. La de 

comunicació ha acabat la web , ha fet la butlleta i està pensat una nova campanya de 

sòcies.  

En general el balanç és positiu però cal veure com seguim construint. Calen propostes 

concretes i prioritats per anar definint la interacció amb els grups i la casa. Recordem que La 

Comuna es va pensar com un espai de treball, on treballar propostes. 

Es proposa que la organització de la inauguració de la casa per al 29 de setembre sigui  una  

ocasió per a treballar plegades elaborant conjuntament un programa que respongui als 

interessos de totes. Fer la inauguració, comporta també posar a punt la casa: adequar els 

mobiliaris d’acord a les necessitats de grups, com ens fem l’espai nostre... Cal fer un esforç 

conjunt. 

Es proposa aprofitar juliol, agost i setembre per preparar la inauguració en totes les seves 

vessants. A la propera Comuna del 12/07 definirem les propostes i  com ens organitzem per 

fer-les realitat. 

A última hora es planteja el tema de les festes arrel de l’organització de la festa de santa Joana.  

Es constata una falta de coordinació i comunicació entre nosaltres que es resolt a l’assemblea 

amb la col·laboració de moltes per garantir la festa i que tot surti bé.  

Constatem que caldrà dedicar temps per elaborar protocols per conèixer el funcionament de la 

casa  i tenir cura de les relacions amb el veïnat. 
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