Acta de la Comuna del dia 8 de novembre de 2018
Han participat a la Comuna d’avui 22 dones que eren portaveus dels següents grups de la casa:
Vaca, Insurrectes, Mirades violeta, Dones Juristes, Dones x dones, Xarxa per la salut, Marxa mundial,
Feministes per la Independència, FemArt, Xarxa Feminista, Horteres, Averlasailas, Bollos en teoria,
Coeducació, Red de Mujeres Migración Género y Desarrollo , Centre de Documentació, Novembre
Feminista i Secretaria (Mercè).
1- Valoració de la Inauguració de la casa
Diverses opinions molt positives respecte a tot el dia de portes obertes, però algunes crítiques i
mancances: 1- els regals , el sopar i la festa van resultar un poc acaramullats i incòmodes en
l’organització i molta feina per algunes dones de la casa ( res greu, però a tenir en compte per al
futur) .2- faltava un espai de recollida d’emails i aportacions personals. ·3- algunes dones que havien
treballat o participat en la construcció de la casa i el projecte havien d’haver tingut, segons algunes,
potser una atenció i participació més directe en l’esdeveniment. 4-Faltaven dones de la casa i alguns
grups ( els grups d’autodefensa, per exemple, reben poca informació de la casa i s’impliquen poc).
Finalment l’espai infantil no va resultar tant bé com s’esperava, perquè van fallar algunes opcions
(com la col·laboració que s’esperava del casal de joves...)
Es va comentar que fa falta reforçar i ampliar la difusió d’activitats i grups: es posa com a exemple la
importància de l’espai d’acollida i, en aquest sentit, es comenta la trobada de dones joves advocades
convocada per Dones Juristes, per tal de facilitar la seva participació.
També cal l’atenció a les xarxes de comunicació alternatives, instagram, etc... Es parla de fer una
butlleta informativa en paper i portar-la a les universitats, institucions, casals etc
Es decideix que les propostes per fer una bona difusió seran un tema central per la propera
Comuna
2- Informacions dels grups
FemArt planteja la inauguració de “Mostra25anys, una retrospectiva replicant...”, el dia 14 de
desembre i la duració de la expo al llarg de quasi tres mesos. La Expo va encapçalada per obres de
Eulàlia Grau i Mari Chordà com a mentores i referents de la mostra i , al mateix temps, ambdues fan
un petit record-donatge a Maria Aurèlia Capmany. I al llarg de gener ( a partir de dia 24) i febrer
es farà un feminari amb 5 sessions molt interessants sobre història, memòria i art... amb
persones molt sàvies i referencials dels diferents temes . Totes les sessions es faran els dijous a les
6’30 a CLD i l’ultima sessió es farà a la UB (Belles Arts) amb públic mixte , on s’obrirà una
convocatòria de FemArt Emergent feta amb col·laboració amb les Universitats i escoles d’art i
destinada a promoure la perspectiva feminista en la formació artística... (El programa explícit està a
punt de sortir). També s’informa d’un projecte que s’està difonent a les xarxes que se diu
Femmemòria i que vol donar visibilitat a dones artistes diverses del nostre país.
L’Hort fa una presentació del seu projecte i un reclam a la participació . La Manela ens fa una
explicació preciosa, interessant i emotiva de la complexitat i del valor polític del projecte de l’hort i
totes li demanem que se’n faci difusió , que vagi a alguna sessió d’acollida a explicar-ho .

El projecte Vaca comenta l’èxit de la seva expo i la publicació d’un llibre molt maco sobre la seva
història. I desitgen parlar amb secretaria i Comi Petita sobre l’acord per a ocupar la sala, on tenen els
materials
3- Informació de properes activitats
-projecte Vaca: han fet l’exposició a CLD i ara s’ha traslladat a l’Institut del Teatre
Han editat un llibre i donaran tres exemplars al Centre de Documentació. La resta, faran la distribució
elles mateixes per biblioteques de la Diputació i diferents establiments, intentant arribar als ambients
culturals feministes
Es farà un a presentació del llibre a CLD, al gener, que ho co-organitzaran amb el CDoc
L’exposició farà itinerància per biblioteques.
- dissabte 10/11/18: Marxa Clima
A les 12h. Hi ha la concentració a l’Arc de Triomf
Durem una pancarta històrica de la casa “protesta i sobreviu”
-Dia 15, a les 6’30h a CLD, acte de solidaritat amb les dones de Nicaragua.
La caravana feminista va venir a BCN. Es faran xapes “solidaritat Pico Rojo”
- Coeducació anuncia l’obertura d’un nou curs de formació
- Feministes per la Independència : Acte 24N amb Bea Talegón “Repressió, violència institucional”
-El Diumenge 11, es reuneix a CLD, el grup de Vaga feminista per començar a preparar.
- la Xarxa de dones MGD : aquest any van fer una conferència amb la Maria Galindo, que va ser un èxit
i la primera edició de l’Escuela Feminista Decolonial. Estan molt satisfetes dels resultats i anuncien
que hi haurà més edicions i tindrà continuïtat el projecte.
Propers cabarets feministes, activitats lúdiques i de denúncia: el 16/11/18 a Can Basté i el 23/11/18
a les 19h a Ca la Dona “Cabaret feminista: De puntes i desglaç”
- Novembre feminista convoca un acte el 24 , el matí, amb Bea Talegón.
- El dia 24 a la nit , es convoca la Marxa Nocturna contra la violència masclista , a partir de les 20’30 a
la plaça Joan Amades del Raval : ”Davant les violències patriarcals, organització i autodefensa
feminista”
- El dia 25 la gran mani començarà a les 11’30 a la plaça Universitat i acabarà davant el Palau de
Justícia, al Passeig Lluís Companys, on es llegirà el manifest i hi haurà diverses performances.
El bloc feminista es concentrarà a la Gran Via , entre Balmes (capçalera manifestació) i Aribau
- Es proposa fer un sopar de cap d’any a CLD i per a dones de la casa, el dia 15 de desembre, on
podríem visionar el vídeo de grups de les Insurrectes i portar cada una un plat compartible com hem
fet altres vegades (sopar de “traje”) i on hi haurà l’actuació d’un grup musical

- Ja és tard, quan es presenten dues peticions de 2 grups nous a CLD i es proposa que es parli a la comi
petita i que es presentin físicament a la propera comuna
- Secretaria fa una proposta dels requisits necessaris per cessió d’espais a CLD... No tenim temps per
comentar-ho.
Es recorda el calendari de properes Comunes:
Dimarts 4 de desembre 2018--- dinamitzaran ViKi Moreno i Maria Olivares
Dijous 10 de gener 2019

Dimarts 5 de Febrer 2019

Dimarts 5 de març

