COMUNA 19/04/2019
DINAMITZADORES:
ASSISTÈNCIA:

AVERLASAILAS

MOOLADÉ

BOLLOS EN TEORIA

X

CALALA
DONES X DONES
DONES JURISTES
D-GENERADES
F. INDEPENDENCIA
ART+FEMINISM BCN
INSURRECTAS
JA FEM
GATAMAULA
F. INDIGNADES
COEDUCACIO
DEBAT FEMINISTA
INTERGENERACIONAL
ALIA

X

X
X

X
X

ZAMBRANIANAS

MIRADAS VIOLETAS

X

XARXA MGD

MARXA MUNDIAL DONES
ON SÓN LES DONES
PROJECTE VACA
NOVEMBRE FEMINISTA
VEUS DE DONES
TAMAIA
DONES D’AIGUA
XARXA FEMINISTA
XARXA MGD
XARXA DONES SALUT
COM VERITAT-MEMÒRIA

X

FEMART
CDOC
HORT
ESPAI DRETS

DONA LLUM

X
X

X
X

X
X

GT REL. EXTERNES
GT ACTIVITATS
GT COMUNICACIÓ
GT DEBATS

VEUS GITANES

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 25 dones
1.Funcionament i ronda de presentacions.
Es recorda el funcionament de la Comuna i es fa la roda de presentacions
2.Resum reunió anterior: (acta del 19/3/2019)

ACORD 1
ACORD 2

ACORD 3

ACORD
Dinamitzar la propera
Comuna i el google
grups
Persones per l’acollida
de noves sòcies

Crear grup de treball,
política de les
relacions, a partir
carta de la RED.

DATA
09/04/19

02/04/19

19/03/19

1

RESPONSABLES
Fem Art
Julia
Marta Carrera i
Loredana

RGMD i Bea,
Muntsa Otero,
Elisa...

TERMINI
Fins la
propera
Comuna

SEGUIMENT

mensual

Al menys
per la
propera 2
abril

no
queda
establ
ert
encar
a

Comi
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3. Ordre del dia previst:
3.1.- Lectura i aprovació de l’acta anterior.
Queda aprovada l’acta anterior.
3.2.- La protecció i la seguretat a Ca la Dona.
La Mercè explica un fulletó que ha dissenyat i que voldria ser una guia informativa i de consells
per a implementar la protecció i seguretat de la casa. Davant els atacs recents a l’espai de la
casa, des de col·lectius o individus que no comparteixen les línies de treball i acció de l’espai,
volem implementar hàbits de seguretat i prendre’n consciència totes de la seva importància.
No només de cara a les possibles agressions exteriors sinó al mateix ús dels espais i les inèrcies
alhora d’obrir, tancar, entrar i sortir. El fulletó també recull els punts febles de la casa que cal
millorar (portes que tanquen malament) o protocols d’ús i retorn de les claus.
El fulletó ha d’arribar a tots els grups de la casa per tal que es puguin fer aportacions i
apreciacions.
Cal veure com es resol la possibilitat de tenir més consciència de l’accés a la casa a les hores
puntes. Es proposa que quan es facin activitats una responsable del grup que les organitza
estigui pendent de la rebuda de persones assistents.
Pel que fa a l’accés, tota dona que obre la porta es fa responsable de qui entra. S’ha de mirar
qui és. Les dones que organitzen les activitats s’han de fer càrrec de l’entrada de gent en el
moment de la convocatòria.
El llums i les portes queden obertes sovint. Recordar que l’espai és de totes i és important
complir els protocols de tancament de manera correcta, a banda del tema econòmic de costos.
Cada grup ha de donar un telèfon de referència amb la persona que pugui ser contactada en cas
d’incidències relacionades amb la casa.
Hi ha previstos simulacres d’evacuació i emergència (un programat i l’altre no). El primer serà
ara al Maig.
SUBSTITUCIÓ A SECRETARIA:
L’Àsia serà l’encarregada de substituir de 10-13 i de 17-20h a la Judith a Secretaria.
3.3.- Informacions d’activitats dels grups de la Casa i activitats previstes d’altres grups externs.
Proposta Inés, OpenData per visibilitzar totes les dades relacionades amb la violència de gènere.
Proposta per col·laborar des de Ca la Dona. Projecte de l’Ajuntament de Barcelona. Queda
pendent d’enviar un escrit amb la info, per tal de poder-se apuntar. Quedem pendents de la
proposta.
Si el projecte està associat a un partit polític en concret hauríem de dir que no, doncs no forma
part dels criteris de la casa.
Novembre Feminista:
a) Informa de que aquests dies ha transcendit a la premsa l’assassinat de la Lilly, una dona
que exercia la prostitució al Raval. El grup de les Putes Llibertàries del Raval ens han fet
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arribar una declaració per a informar-nos que aquest cas està sota secret de sumari. Ens
demanen acabar amb el circ mediàtic de notícies sense ètica sobre la mort de la nostra
companya, que no sigui motiu d’instrumentalització de cap tipus. Com a NF
respectarem aquest secret de sumari (#JusticiaLily)
El dilluns que ve es fa l’acte de la Plataforma contra les violències de gènere en el seu
nom.
b) Proposta de taller de comunicació no violenta Taller introductori que podria propiciar un
grup que després pugi esdevenir una formació més llarga.

14,15,16 de juny a Ripoll, 25: La Xarxa Feminista organitza l’Escola Feminista d’Estiu, en
col·laboració amb Ca la Dona. Aquest any girarà al voltant de fer xarxes feministes davant
l’ofensiva de la dreta, ni un pas enrere.
Títol: Xarxes feministes per viure en llibertat. Ni un pas enrere.
10 d’abril, concentració a Viladecans en favor de la Tamara Carrasco, acusada de terrorisme, es
sortirà a les 17h de la tarda des de plaça espanya (autobusE89). La concentració comença a les
19h de la tarda. El seu cas està aparcat al jutjat de Gavà.
Projecte Insurrectes “mujeres del kurdistan: tejiendo redes audiovisuales”. Volen fer varies
entrevistes a diferents activistes relacionades. Voldrien que aquest acte culmines amb una
jornada a Ca la Dona al juny i fer una taula rodona amb les dones kurdes i la directora del
documental Comandante Arian. Es proposa fer aquí la projecció a Ca la Dona juntament amb la
taula rodona. Es demana col·laboració d’altres grups per a sufragar els costos de la productora.
S’adhereixen a la proposta: Xarxa Feminista, Dones x Dones, Feministes per la independència.
Col·laboren: FemArt i Ca la Dona
Marxa Mundial de Dones, 24 d’abril a les 18h. La Marxa Mundial de Dones junt amb la
Campanya Roba Neta internacional convoquen un acte a jardinets de gràcia , en memòria del 6è
aniversari del Rana Plaza per a denunciar la situació de les persones treballadores del tèxtil, a
nivell global, on més del 80% són dones.
3.4.- Sta. Jordina
Espai centre doc parada de llibres, espai infantil... Samarretes, mocadors i gots també a la venta.
De 17-19h taula del Centre Doc, hi haurà les dues autores que tenim a la casa Gloria Bosch &
Isabel franc i la Maria Duran.
Espectacle sobre 35 poetes dones. No hi ha temps d’organitzar la proposta.
Bollos en teoria 18.30, teatralització d’escrits, música... 26 d’abril. Te i bollos.
24 abril grup “las estupendams”18h concert assaig general...
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4. Acords:

ACORD 1

ACORD
Reeditar el
document/fulletó amb
la informació de
seguretat en relació a
l’aforament i els espais
de la casa, en aquest
document hi figurarà
tota la info. relativa a
seguretat.
Es farà un certificat
conforme cada grup ha
realitzat la formació
que pugui garantir que
en una situació
d’emergències es pot
assumir la situació.

DATA

RESPONSABLES

TERMINI

9-5-19

Secretaria

9-5-19

Aquest certificat esdevé
condició indispensable
per a poder realitzar
activitats fora dels
horaris de seguretat.
ACORD 2

Secretaria
Les claus només es
poden donar a les
persones que hagin fet
la formació.
Dues dones referents
(com a mínim) que
hagin fet el protocol de
seguretat i siguin de
contacte en cas
d’incidències.
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5. Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS):

DATA

GRUP

09/05/2019
04/06/2019

MONTSE Benito /Lluïsa Guix
Insurrectes

Redacció d’aquesta acta: Júlia Lull/Secretaria

PROPERA COMUNA: 9 de maig de 2019
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