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DINAMITZADORES: Comi Petita . Bea i Montse  
 

ASSISTÈNCIA: 
 

AVERLASAILAS x MOOLADÉ  ZAMBRANIANAS  

BOLLOS EN TEORIA x MIRADAS VIOLETAS x TEATRE DONA  

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  NOVEMBRE FEMINISTA x ESPAI DRETS  

F. INDEPENDENCIA x VEUS DE DONES  VEUS GITANES  

ART+FEMINISM BCN  TAMAIA x DONA DIASPORA  X 

INSURRECTAS x DONES D’AIGUA  COL. PUNT 6 X 

JA FEM  XARXA FEMINISTA x   

GATAMAULA  XARXA MGD x 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      

 

Altres dones sòcies a nivell individual: 
LLUISA GUIX; CARME ALCAÑIZ, ESTRELLA RAMIL, AMADA SANTOS,ANGELS PUJOL, ALBERTA TONIOLO, 
ULÀLIA URAN, M EUGENIA BLANDON , HELGA FLAMTERMESKY (DONES DIASPORA), SARA ESCALANTE (C 
PUNT6). 

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 40 APROX. 
 

1. Funcionament i ronda de presentacions. 

 
Funcionament: Es fa una dinàmica de relaxament i relació abans de començar 
i es passa el paper de la llista de grups i dones. No fem presentació personal 

 

 

 

2. Resum reunió anterior: (acta del 19 de febrer de 2019) 
 

 

 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 

 

 

3. Ordre del dia previst: 
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1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior: 
Es llegeix i s’aprova l’acta anterior tot repassant els acords pendents 

 
2.- Sobre la Vaga  8M 
La Bea planteja fer-ho a partir  d’una dinàmica que vam fer servir a la darrera comuna amb 
pòsits  de colors i dues preguntes i fer servir les pilotes per parlar. 
Es contesta i s’exposen els pòsits a un mural de paper i després de la que prenen la paraula 
es destaca: 
 
   

Què he donat: 

 Temps I visibilitat 

 Energia 

 Reflexió i descolonial molt potent a la comissió 

 La diversitat i la visibilització, la participació en fer entendre què és la vaga 

 Visibilització de la lluita i espai de reflexió per qüestionar el feminisme que defenso i poder 

pensar 

 Il·lusió i convicció 

 Energia i força, 

 Compromís 

 Idees descolonitzadores 

 
Què m’ha donat:  

 Força, energia, reflexió I autocrítica pq el moviment sigui més ampli i inclusiu 

 Les dimensions que està agafant, com es sostindrà 

 Confiança en totes I en que els canvis són possibles. Sororitat 

 Ensenyar sobre mi, sobre totes, a ser més humil i que puc posar tot el meu esforç allà on estigui 

 Energia col·lectiva de les dones migrades, racialitzades, que ens hem trobat a la comissió 

 Solidaritat i energies (positives I negatives) I força per la lluita com a dona, negra I mare, I la 

complicitat amb altres, que diferents, però responem a vegades davant el mateix 

 Satisfacció de veure reflectit que el feminisme estem tirant endavant 

 Veure potencialitat que tenim, reptes… 

 Molta felicitat i sentir que tantes companyes estan donant tant pq la vaga sortís endavant. Amb 

les nostres diferències però quan ens posem d’acord podem fer molt 

 Confiança de cor amb totes les dones 

 Crear un espai amb companyes de la comissió de les migrades, solidaritat i “hermandad” que 

seguirà més enllà del 8M 
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Ens queden moltes coses al tinter sobre el 8M i les perspectives per l’any que ve. Però de moment ho 
deixem aquí. Reprendrem el tema del paper de la casa a la vaga en properes assemblees i com entomar-
ho de cara a l’any que ve. 
 
 

3.- Presentació de nous grups:  
el Col·lectiu Punt 6 (http://www.punt6.org),  

La SARA ESCALANTE ens explica:. Petita cooperativa de dones de diferents orígens presents i passats i 
treballem en l’urbanisme. Ara volíem tenir vinculació més formal amb ca la dona. La part activista de la 
cooperativa estarà immersa en ca la dona. Estem a l’altre costat de la via laietana. Continuarem 
col·laborant, ara formalitzant la relació, sent une grup de ca la dona. 
 
MUJER DIASPORA/DONA DIÀSPORA 
Mireu el web https://www.mujerdiaspora.com/que-hacemos 
 
La Maria Eugenia Blandon i la  Helga Flamtermesky es presenten: 
 Porten molts anys. Treball memòria I història, la participació de les dones en el treball per la pau a 
Colòmbia, en relació amb les negociacions amb les FARC.  Miraran d’acompanyar-nos a les comunes 
sempre que puguin. La iniciativa s’anomenava  “Comissió de veritat ,memòria i reconciliació de les 
dones colombianes en l’exterior avui Mujer Diàspora 
 
4.- La Carta de les companyes de RMGD enviada a la Comuna 
 Bea fa una introducció de com abordar el debat  
S’aborda el que ha suposat per a totes  la carta enviada des de RMGD a la comuna, i a altres xarxes. 
Es planteja, com podem acollir el malestar expressat a al carta, compartir-lo des de el sentir de les 
dones que l’han escrit. Com podem fer entre totes, per tal que aquest malestar es pugui transformar. Es 
demana no individualitzar. A la vegada que també es demana la confiança que ens dona l’espai de ca la 
dona, per tal de que allò que compartim sigui considerat així: de confiança i per tan que no surti en 
altres espais.  
 
I dona la paraula a la Red: 
 
La carta tenia el sentit de ser una crida d’atenció a les companyes a les que costa entendre el que diem. 
Ha passat en molts llocs del món. Dones de la diàspora que ha anat creixent amb veus pròpies que han 
crescut i evidenciat aquestes practiques diverses, diversitat que no ha estat acollida.  

http://www.punt6.org/
https://www.mujerdiaspora.com/que-hacemos
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 S’esperaven resposta a la carta enviada de la casa i treballar-ho aquí, el fet de no tenir resposta “formal” 
(un document amb el logo de Ca La Dona), ha dolgut i això ha creat incomoditat d’estar en l’espai per 
dones que també fa molt de temps que comparteixen aquest espai, i que en ocasions no s’han sentit ben 
rebudes. Es planteja obrir la porta a la otredad,  això vol dir que s’ha de fer una transformació des de 
dintre de la casa. 
 Sabem que Caladona no és el 8m.  ca la dona ha estat l’espai on s’han realitzat les reunions. 
Les companyes de la Red a la vaga expressen haver  viscut pràctiques eurocèntriques i verticals per 
controlar certs espais i que qui viu situacions racistes, les detecta. Han passat situacions dins l’espai de la 
vaga, que no en relació a l’espai de ca la dona, que també s’han produït en altres punts. Aquí en concret 
en la roda de premsa a la Plaça del rei.  
 
I dona la paraula a la resta de l’assemblea: 
 
S’agafa la paraula per part de dones que han treballat en la Vaga. Les companyes expliquen quina ha estat 
la dinàmica de funcionament de la Vaga i que situen també estranyesa i desconeixement d’altres 
propostes: podria semblar que  hi havia una dinàmica paral·lela en  la vaga….des del moment que la 
comissió de dones migrades va anar a la roda de premsa amb un manifest propi i amb mes de 5 
portantveus sense comunicació prèvia. 
 
Es posa de relleu que hi han hagut desacords, maneres de funcionar diferents, que hagi privilegis, 
racisme o codis diferents…es pot reconèixer, però es pregunten si davant un desacord no es pot dir res, 
o dir que no s’està d’acord o que ben bé la realitat no ha estat tant aixì  i perquè  t’acusin de racista…i 
això no pot ser i també genera dolor. 
 
Es manifesta el desacord en que la publicació d’un article amb el contingut de la carta adreçada a la 
comuna sigui una eina facilitadora de diàleg i enteniment en el debat.  
 
No oblidem que només ens tenim a nosaltres i per intentar per apostar per lo comú i lo col·lectiu. Que 
tenim desacords però hem de poder tirar endavant per aconseguir coses. 
Propostes: Un taller de desconstrucció de privilegis blancs i un taller de comunicació no violenta? 
Es planteja, la necessitat de canvis en les actituds i comportaments des de la pràctica i no des de la 
racionalitat d’un taller. 
Hi ha diferents intervencions de les participants 
 

 
Després de diverses paraules es conclou aquest primer debat: 
 
Com podem acollir entre totes tot el expressat en l’escrit. Reconeixent el lloc des d’on estem, els 
privilegis, però també reconeixent que hi ha paraules que fan mal. Reconeixent-nos. 
 
Per fer front a les amenaces que estem rebent les feministes és més important que mai poder treballar 
conjuntament i plegades. Totes hem de poder tenir un lloc en el marc que estem construint i totes ens 
hem de sentir còmodes 
 
Hi ha dolor a totes bandes. I més enllà de les acusacions i les  justificacions, que no curen,  ens 
plantegem què fer amb el dolor? Què necessitem per reparar aquest dolor? Posar en joc l’ètica de la 
relació i la pràctica. Com podem gestionar la interseccionalitat en la quotidianitat? 
Avui ens hem escoltat molt. El silenci i l’escolta de l’altra ha estat molt present. 
 
Hem aprés des del 2016, a les jornades, un petit pas de consciència. Cal reconèixer el nostre propi 
racisme, acollir el dolor i seguir continuant juntes. Autocrítica: els codis, falta relació que tenim, la 
recepta: seguir treballant més. I buscar en el dia a dia la relació entre totes. Entomar el dolor i veure si 
fem una comissió, si hi donem més voltes, … Estem disposades a canviar i a continuar juntes. 
Diverses paraules amb molt de respecte , escolta i silenci 
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g 
Es proposa crear un grup de treball per seguir el tema. 
 
Roda informacions  
No hi ha temps però molt ràpid es recorda: 
Donem suport i convoquem a la 23 M Mani Antiracista i antifeixista Stop VOX. 
El dia 27 FXI acte a les 19.00 revoltem-nos contra la justícia patriarcal amb la Tania i l?Elisabet de FXI i 
connectant amb la Tamara Carrasco 
S’informa també de l’acte de Dones per la República al Born del 23M a les 12.  
 
 
 

4. Acords: 
 

 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

 
ACORD 1 

Dinamitzar la propera 
Comuna i el google 

grups 

09/04/19 Fem Art  
Julia 

Fins la 
propera 
Comuna 

 

ACORD 2 
Persones per l’acollida 

de noves sòcies 
02/04/19 Marta Carrera i 

Loredana 
mensual Al menys 

per la 
propera 2 

abril 

ACORD 3 
Crear grup de treball, 

política de les 
relacions, a partir 
carta de la RED. 

19/03/19 
RGMD i Bea, 

Muntsa Otero, 
Elisa... 

no 
queda 
establ

ert 
encar

a 

Comi 

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

 

 

DATA GRUP 

09/04/2019    FEM ART (Júlia) 

09/05/2019 Montse Benito I Lluisa Guix (Xarxa Feminista) 

04/06/2019 ?  

 

Redacció d’aquesta acta: Bea, Angels, Montse Comi petita 

 

 

PROPERA COMUNA: 09/04/ 2019 a les 18.30 

Dinamitzarà  Fem Art 

 


