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DINAMITZADORES: Averlasailas 
 

ASSISTÈNCIA:  

 
 

AVERLASAILAS x MOOLADÉ  ZAMBRANIANAS  

BOLLOS EN TEORIA x MIRADAS VIOLETAS x TEATRE DONA x 

CALALA  MARXA MUNDIAL DONES x FEMART x 

DONES X DONES x ON SÓN LES DONES  CDOC x 

DONES JURISTES  PROJECTE VACA  HORT x 

D-GENERADES x NOVEMBRE FEMINISTA x ESPAI DRETS  

F. INDEPENDENCIA x VEUS DE DONES  VEUS GITANES  

ART+FEMINISM BCN  TAMAIA x   

INSURRECTAS x DONES D’AIGUA    

JA FEM  XARXA FEMINISTA x   

GATAMAULA  XARXA MGD   GT REL. EXTERNES  

F. INDIGNADES x XARXA DONES SALUT x GT ACTIVITATS  

COEDUCACIO x COM VERITAT-MEMÒRIA  GT COMUNICACIÓ  

DEBAT FEMIN 
INTERGENERACIONAL 

 DONA LLUM  GT DEBATS 
 

ALIA      

 
 

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 40 APROX. 
 
 

1.Funcionament i ronda de presentacions. 
 

Funcionament: Averlasailas dinamitza la Comuna i ens expliquen la 
dinàmica per prendre el torn de paraules a partir de que tinguem la pilota a 
la mà.  

 
Presentacions: Cadascuna de les dones es presenta a títol individual, tot 

indicant si és el cas, la pertinència a un grup o diversos grups de la casa.  
 
2.Resum reunió anterior: (acta del 10 de gener de 2019) 

 
 

 

 

ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

ACORD 1 
Dinamitzar l’ús del 

google grups 
10/1/2019 Funcionament 

Comuna 
6 mesos 

 

ACORD 2 
Persones per l’acollida 

de noves sòcies 
10/1/2019 Marta Carrera i 

secretaria  
En procés 

ACORD 3 
Crear comissions pel 

8M 
10/1/2019 

Vaga Feminista  XF/Dolo/Comi 

ACORD 4 
Ús de l’Espai Infantil 

per a les reunions  
10/1/2019 

Espai Infantil  Vicky 
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ACORD 5 
Roda voluntariat per a 

 dinamitzar les 
Comunes 

10/1/2019 
Comuna  Secretaria 

 

 

3. Ordre del dia previst: 
 

1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior: 
Es llegeix i s’aprova l’acte anterior tot repassant els acords pendents 

 
2.- Informació econòmica: subvencions presentades i aportació treballadors/treballadores 
de l’Ajuntament de Barcelona per al 8M2018 

Subvencions presentades 
 
Projecte            sol·licitud       pressupost 
EDD                      7500€             17100€  
Participació         7000€            15187€ 
FemArt               15000€            45700€ 
Coeducació          8900€            17800€ 
CDoc                      7500€           18900€  
Hort                       3500€             8229€ 
Dones Joves          1500€            3500€ 
Ripoll 25                3000€             7929€ 
Espai Infantil         1200€            3000€   
TOTAL AJUNT      55100€        137345€ 
 
Projecte            sol·licitud       pressupost 
EDD                      7500€             17100€  
TOTAL DIPUT      7500€             17100€ 
 
  
Projecte            sol·licitud       pressupost 
EDD /COMUNIC   15000€            15000€  
TOTAL TREB AJU  15000€            15000€ 
 
Pendent : CONVENI DIPUTACIÓ BCN 20000€ 
                   ICD 
 

 
 
3.- Presentació de nous grups: el Col·lectiu Punt 6 (http://www.punt6.org), Teatre-Dona 
 
El Col·lectiu Punt 6 no han pogut assistir a aquesta Comuna i es presentaran a la propera 
Comuna. 
Teatre Dona- Dolors Majoral: presenta el grup, creat al novembre 1984. Durant uns anys el 
grup va quedar inactiu però ara han revifat el grup per tal de potenciar l’autoria. En aquests 
moments l’activitat principal és dramatització de textos i/o lectura dramatitzada. Son les 
hereves de les cartografies del desig. Els projectes d’aquest any son: 

- “Dones, cartes i presó”. Cartes de dones des de la presó. En català i castellà.  
- “Any Pàmies”. Lectura sobre les accions i escrits de la Teresa Pàmies.  

El grup assaja cada dimarts a Ca la Dona d’11h a 14h.  
 

http://www.punt6.org/
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4.- 8M2019 i Vaga Feminista: Evolució, crida a la participació, propostes d’acció 
 

 EVOLUCIÓ: 
- Creixement: assemblees a Bcn, Manresa.... També arreu de Catalunya (pobles i 

comarques) i pels barris de Barcelona. 
- Comissions:  

o Migració 
o Manifestació i acte 
o Comunicació 
o Organització  
o Laboral  

Les més fluixes són: cures, economia i consum. 
No se’n té notícies de: Dret al Propi Cos i Drets Sexuals i Cossos Dissidents. 

- Trobada estatal a València (500 dones): línies argumentals i propostes d’acció. Els 
temes principals van ser: migració i precarietat. Conclusions pendents. 

- Xarxa Feminista:  trobada per parlar de la Vaga- consum i cura. Fan una crida per a què 
la comissió s’ampliï. 
 

 CRIDA A LA PARTICIPACIÓ: 
- Pròxima Assemblea: Diumenge 10 de febrer, a les 10.30h.  
- Crida a parar 24h: posar sobre la taula TOTS els treballs que fan les dones.  
- 14F: Sant Violentí (novembre feminista) 
- Sindicats: 24h CGT, CNT, IAC (només a Catalunya), Federació ensenyament CCOO. 

                   2h CCOO, UGT 
- Pintar-nos llàgrimes de color vermell + símbols feministes 
- 1 minut de crits a Portal de l’Àngel/Plaça Catalunya- el 14F a les 19h 
- Dimarts 7 de febrer a les 19h- Reunió a la Negreta 

 
 PROPOSTES: 
PRÈVIES:  

o Treure a passejar a la “super woman” (proposta artística) 
o Divendres 8F a les 20h Cassolada 
o València “8 dies de revolta”, abans del 8M. 
o Insurrectas: videoclips + clips arts+ entrevistes. 
o Skypes: fer xarxa amb tota Catalunya. 
o Negreta i Dones Forat Vergonya: repartir flyers 16F 
o Averlasailas: vídeo convocant 
o Mocadors: qui els fa? Que posi 8M, liles, etc. 

 
- PROPOSTES COMUNICACIÓ: 

o Cadena de tweets 
o Cada dia treure una noticia que mostri perquè volem vaga 
o Cadena whatsapp cada dona envia missatge a 10 dones no compromeses.  
o Visibilitzar col·lectiu dones grans. 

 
 

DURANT: 
o  “tocados reivindicatius” (àmbit FemArt)—Taller 
o  CLD: fer kits (amb material gràfic) 
o  Mocador 
o  CLD: espai d’acollida? / de descans/ intercanvi tuppers—casa oberta 
o  Penjar a cases tot allò relacionat amb cura i consum 
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o  Bosses de tela—de la compra 
o  Posar música feta per dones i reivindicativa i que obrin la finestra 
o  Informar a les veïnes dels punts de la mani 
o  Sortida amb “mares treballadores” 

 
 
5.- Resposta de Ca la Dona a les acusacions que s'han fet sobre el tema de la 
prostitució/treball sexual. La roda de premsa, organitzacions que convocaven, manifest de la 
plataforma pel dret a no ser prostituïda 
 
S’explica la problemàtica creada pel grup de las abolicionistes en el si de l’assemblea de la vaga 
feminista i les accions que han dut a terme paral·lelament a les xarxes, rodes de premsa, etc.  
Es debat possibles opcions amb la certesa de que hem de continuar amb la línia de que totes 
puguem participar i la vaga sigui la vaga de totes.  
 
6.- Roda dels grups 
 
El més destacat és la pròpia organització 8M i a banda, es fa un repàs de les activitats previstes 
en les properes setmanes.   
 
7.- Precs i preguntes 
 
No dona temps per buscar les voluntàries per la dinamització de les properes comunes. I cal 
recuperar els temes pendents de resoldre.  

 

 

4. Acords: 
 

 

ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

ACORD 1 
Dinamitzar la propera 

Comuna i el google 
grups  

10/1/2019 
Comuna 

Fins la 
propera 
Comuna 

 

ACORD 2 
Persones per l’acollida 

de noves sòcies 
10/1/2019 Marta Carrera i 

secretaria 
mensual En procés 

ACORD 3 
Crear comissions pel 

8M 
10/1/2019 

Vaga Feminista febrer XF/Dolo/Comi 

ACORD 4 
Ús de l’Espai Infantil 

per a les reunions  
10/1/2019 

Espai Infantil 
Propera 
Comuna 

Vicky-Espai 
Infantil 
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5. Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS): 
 

 

 

DATA  GRUP 

10/01/2019 DOLO PULIDO- 

05/02/2019 AVERLASAILAS 

14/03/2019 PROPERA COMUNA 

09/04/2019  

09/05/2019  

04/06/2019  

 

Redacció d’aquesta acta: Secretaria 

 

 

 

PROPERA COMUNA: 14/03/ 2019 

 


