
ACTA COMUNA DIA 4 DE SEPTEMBRE 2018 

 

Participants: Grups: Insurrectes, Activistes Feministes, Wikipedia – Art i Feminisme, Fem Art, 

Averlasailas, Coeducació, Centre de Documentació, Feministes per la Independència, Mirades 

Violetes, Dones x Dones, Associació Dones per la Salut, Feministes Indignades, Novembre 

Feminista i Sòcies de Ca la Dona. També estaven presents dones que no pertanyen encara a Ca 

la Dona i que voldrien conèixer-nos més. 

 

1) Presentació de nous grups a Ca la Dona: 

 

1.1. Wikipedia en el tema Art i Feminisme – La participació a Wikipedia s’incrementa a cada 

instant, com vàren mostrar per mitja de la web, però més d’un 90% son homes qui 

escriuen i només un 3% son dones. Aquesta desproporció fa que fins i tot les noves 

informacions sobre dones importants que no tinguin la seva permanència assegurada. La 

representant de Wikipedia va demanar noves participants en el tema Art i Feminisme, i va 

proposar fer sessions de formació sobre edició tots els 3rs. Dimecres de cada mes a Ca la 

Dona. 

1.2.Insurrectes Grup de dones joves feministes. 

1.3.Activistes Feministes Grup de dones joves feministes que estan reflexionant i de-

construint el patriarcat i buscant el seu àmbit d’actuació. 

Benvingudes totes a Ca la Dona ! 

2) Tema central de la Comunal : 

 

L’ organització de la inauguració de Ca la Dona dia 29 de setembre. 

 

Les diferents responsables de la inauguració de Ca la Dona varen explicar la seves 

propostes: 

a) Organització del día 

 

Matí : Inauguració de la casa a nivell institucional1 

S’obrirà la casa a les 11h. del matí. 

                                                           
1 Punts que no es varen tractar: a quins grups es pensaven convidar ni a quines 

associacions del barri es convidarien – Manca informació sobre aquest punt i recollir 

suggeriments) 

b) Manca designar qui es responsabilitza de la compra del cava i del pica-pica – 

Secretaria?). 

 



A les 12h. Acte Institucional amb la presència de totes aquelles persones que des de 

les institucions han donat suport a les obres de rehabilitació i a la signatura del conveni 

de cessió per una durada de 20 anys de la casa del carrer Ripoll, 25. Agraïments a totes 

elles (acte mixt) 

També es convidarà a tots els grups afins amb Ca la Dona i associacions del barri 

Participació de la Coral de Dones 2 de maig que interpretaran 4 cançons. 

Pica-pica i copa de cava. 

Visita a la casa a les persones que ho desitgin. 

S’acabarà l’acte al voltant de les 14h. 

 

Tarda: 

a) Portes obertes: (a partir de les 16h.? o de les 18h?) 

Visita a la casa per explicar la historia de Ca la Dona i els diferents espais i grups que hi 

participen. 

 Planta baixa: Dues dones es responsabilitzaran de l’acollida a la planta baixa. Es 

formaran grups de visita cada 20’. 

Es començarà la visita per la planta baixa amb una breu historia sobre Ca la Dona (1 o 2 

persones 10’) i seguidament presentació de Fem Art (1 persona) i Centre de 

Documentació (1 persona).(Total 15’) 

Total 25’ 

2a. Planta: 

Es farà un plafó on figuraran tots els grups que han participat a Ca la Dona al llarg de la 

història2. 

Es presentarà la Secretaria i el funcionament de Ca la dona (5’). Visita de les diferents 

sales i presentació del grup Dones Juristes (10’) i Tamaia(10’). Visita al Teatre 

(VACA)(5’)- Total 30’ 

 

3a. Planta 

Visita a la planta i presentació dels diferents grups en funcionament actualment 

(20’)3.A càrrec,de Novembre Feminista i Feministes Indignades, més altres grups. 

Total 20’ 

 

4a. Planta 

Visita de l’Hort urbà (10’) i Arquitectura (10’). Total 20’ 

 

Temps Total visita 95’ 

Es va parlar que era molt de temps i caldria reduir el temps de la visita. Tanmateix 

queda per estudiar millor l’organització de la visita i persones que se’n 

responsabilitzaran. Es farà un doodle per  apuntar-se a l’organització de les visites 

 

b) Activitats ludico-infantils i xocolata 

                                                           
2 Manca designar qui farà el plafò 
3 Manca a)designar quins grups ocuparan cada sala. b) Donar noms a les sales. c) Fer Plafò amb els 
objectius de cada grup que ocupin cada sala 



Inici a les 18h. fins a les 19h45’ 

Jocs i actuació de Màgia,Titelles, Pallasses i Contes per acabar amb pa i xocolata. 

Final de les activitats de la tarda a les 19h45. 

20h. Organització del bar i del pica-pica (planta 3a. Nomes disponible per a les 

persones que organitzin el sopar de pica-pica i que decorin la sala) 

21h. Sopar i festa – S’estimen unes 200 persones. 

21.h30’ Regals a Ca la Dona 

Actualment hi ha 10 grups que actuaran al Teatre (2a. Planta) amb una actuació 

màxima de 3’ per grup i les dones espontànies que volguin presentar alguna actuació 

de 2’ cada una. Temps màxim 1h. 

22h30 Ball fins a les 23h45’ 

Es tanca la casa a les 24h.4 

 

3) Part econòmica 

3.1.Falta decidir cartell anunciant la inauguració de la casa (pressupost). Varen informar que 

la Judith té un esbós preparat. 

3.2. Economia. Es va assenyalar que calia aprofitar la festa per recollir diners per Ca la Dona. 

Propostes sense aprovar: Posar una Caixa per donatius per Ca la Dona, fer xapes 

d’inauguració?, samarretes? gots?, tasses? (qui es proposa per fer els dissenys?). ES URGENT. 

 

4) Com convidem? I qué fem? 

Cal pensar-hi més. Caldria reforçar la comissió. 

Cal fer una crida a tots els grups de Ca la Dona per demanar col·laboració. 

5) Torns per organitzar la casa abans del 29.09 

Els dimecres 12 i 19 – torns de 10 a 14h. i de 16 a 20h. 

Els divendres 14 i 21 – torns de 10 a 14h. 

Es demanen VOLUNTARIES. 

                                                           
4 Falta decidir si es porta una part del pica-pica entre totes i s’encarrega una part per catèring O BÉ TOT 
CATERING.  Qui decora la sala. Torns de barra i sopar. Preus de les begudes i del pica-pica. 
Falta organitzar la neteja de la casa (l’endemà al mati?) 
 



6) Filmació dels grups de Ca la Dona 

Un grup es proposa fer un video que es projectarà el dia 29 sobre els grups de Ca la 

Dona. Cada grup haurà de contestar a dues preguntes. 

Només han contestat 6 grups. Trobada el 19.09 per gravar aquells grups que no han 

enviat el seu video. 

 

NO FALLEU! QUE SERÀ UNA BONA SORPRESA!!!! I UN BON REGAL A CA LA DONA!!!. 

 

 

 

 

 

 

 


