
 
                  
Acta de la Comuna del dijous 4 de desembre 2018 
  
Dones representants dels grups de la casa:  
 
Mirades violetes, Fem Art, Vaga feminista, Feministes Indignades, DxD, Xarxa 
Novembre Feminista, Dones i Salut, Insurrectes, Bollos en Teoria, L’Hort de Ca la 
Dona, Centre Documentació, FemArt, Dones party, Coeducació, Zambranianas, 
Aveilasailas i la plataforma Marxa Mundial de Dones 
 
Iniciem la trobada d’avui de la Comuna amb el següent ordre del dia: 
 

1. Aprovació de l’acta anterior del 8 de novembre. Queda aprovada. 
 

2. Funcionament de la Comuna: entre en el debat del que és el punt més 
important de la Comuna d’avui.  S’inicia un torn de paraules per expressar 
opinions i propostes. 
 

Comença la intervenció la Dolo fent referència a la importància del compromís que 
tenim els grups en aquest espai. La casa requereix un sosteniment per tirar 
endavant i cal aquest compromís i més implicació. Necessitat de repensar el 
funcionament de la Comuna perquè, de vegades, no queden clars els acords; 
semblen com si quedessin en l’aire. Ha d’haver claredat en quins són els acords, 
qui executa les decisions..., els criteris pel que fa els grups i els espais. 
A mesura que van intervenint les companyes hi ha algunes veus que opinen que 
les trobades a la Comuna són avorrides, no hi ha debat, o poc. Cal recuperar 
l’entusiasme, recuperar els debats, dinamitzar. 
Altres veus expressen satisfacció per les moltes dones que passen per la casa i 
s’interessen pel que s’està fent. 
Satisfacció per la incorporació de dones joves. 
Cal projectar i visibilitzar més els projectes i activitats perquè s’estan fent moltes 
coses. 
Cal més comunicació entre els grups. En aquest sentit, fora positiu que els grups 
expliquessin què estan fent, les seves activitats... Es posa com exemple el grup de 
les Horteres que van fer una explicació curta però molt interessant explicant el 
projecte de l’hort. 
 
Va tornar a sortir el tema de la relació i seria bo tenir-la present, sobretot tenir espai 
per acollir millor i amb calidesa a les dones que s’incorporen per primera vegada. 
Per cert, a la reunió d’aquesta Comuna es va incorporar per primera vegada l’Anna 
Giralt sòcia de la casa però que no està en cap grup. 



 
Crec recordar que en l’anterior Comuna es va proposar intentar deixar un temps al 
final de les reunions per poder relacionar-nos i parlar entre nosaltres. Si entre totes 
ens centrem en allò que cal discutir, no repetim i respectem els temps, podríem 
tenir més espai pel tema de la relació. 
 

3. Aquest punt que era sobre presentació de nous grups, no es va fer, perquè 
no van venir. 

 
4. Espais: Es proposa que els grups que reben subvenció d’altres entitats i facin 

alguna activitat o taller, tot i que aquest taller sigui gratuït per les sòcies, que  
aquests aportin alguna quantitat a la casa. 

 
5. Recordar (Judit) que és important informar a la secretaria de les xerrades, 

tallers o actes, abans que es faci la difusió fora. Informar amb claredat i 
concreció. També es recorda la necessitat de reservar l’espai – sala, dia i 
hora, abans. Informar també de les plataformes i /o suports a altres accions. 

 
ACORDS:  
 

 Es crea un petit grup per fer propostes de millora de la Comuna. Les 
companyes d’aquest grup són: La Dolo, Maria M, Mirta L, Anna Giralt, Anna 
de Averlasailas i Vero de Insurrectas. 

 Pel que fa organitzar les mancances i necessitats biològiques de la casa, de 
les companyes voluntàries per aquestes tasques, s’encarregarà l’Amada 
Santos. 

 Fer servir un model d’acta. La Maria M, i la Dàmaris, vam comentar que hi 
havia un; seria bo, per poder unificar criteris de com redactar i recollir les 
intervencions. 

 Es passarà a la Comuna una proposta sobre els espais per tal de discutir-lo. 

 Es farà arribar a cada grup, un formulari per actualitzar les dades i afavorir la 
informació sobre aquests. 

 
6. Es recorda que el dissabte 15 de desembre hi haurà el sopar de traje. Es 

penjarà una graella per apuntar-nos en les diferents tasques. 
 
7. Roda de grups. La Loredana comenta que es tornarà a fer el taller sobre 

teatre. La Lola G.Luna i la Conxa Llinàs, ens informen sobre el projecte que 
duran a terme – Debat Feminista Intergeneracional -. Es farà del gener al 
maig i dues vegades al mes.  

 
8. Prec i preguntes. Recordatoris. 



 
 

 14 de Desembre, inauguració de “ Mostra 25 anys”, de FemArt. Hi ha tota la 
informació de les diverses activitats i exposicions, al web de Ca la Dona. 

 19 de gener : S’inicia la primera sessió del curs de formació de Coeducació. 

 26 de gener, donatge a la nostra amiga i companya Meli Torno. Al mig dia, 
dinar íntim amb les amigues i a la tarda, obert per a totes les que ho desitgin. 

  
La propera Comuna serà el dijous 10 de gener a les 6.30 i dinamitzarà Aveilasailas. 
Un dels temes centrals serà la vaga del 8 de març. 
 
 
 
                            Maria Olivares i Vicky Moreno 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 


