ACTA COMUNA 28 DE GENER DE 2020
DINAMITZADORES: Maria Morón, Teresa Sanz i Verònica Rodríguez

ASSISTÈNCIA:
NOM GRUP
NOM PERSONA
COMI PETITA
SI
CENTRE DOCUMENTACIÓ
Muntsa O. + Mireia B.
FEMART
Júlia + Teresa
L’HORT DE CA LA DONA
Amada
Espai dels Drets de les Dones
ALIA
ART+FEMINISM BCN
AVERLASAILAS
Carlota + Cris + Anna P. + Ana B.
BOLLOS EN TEORIA
Vero
CALALA
COEDUCACIO
Vicky
COL·LECTIU PUNT6
COM. VERITAT-MEMÒRIARECONCILIACIÓ DE DONES
COLOMBIANES EN DIÀSPORA
DEBAT FEM
INTERGENERACIONAL
DEGENERADES
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONES X DONES
Vicky +Montse C.
FEM X INDEPENDENCIA
Vicky
FEM INDIGNADES
Dolo
GATAMAULA
INSURRECTAS
Vero
JA FEM
MARXA MUNDIAL DONES
MIRADAS VIOLETAS
Amada
MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
Montse B. + Dolo + Montse C.
ON SÓN LES DONES
PROJECTE VACA
TAMAIA
Beatriu M.
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
Montse C.
Montse B. + Muntsa + O. Montse C.
XARXA FEMINISTA
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XARXA MGD
ZAMBRANIANAS
GRUPO AUTODEFENSA
SECRETARIA
COMUNICACIÓ

Núria
Mercè
Marta

SÒCIES (nom, correu electrònic i projecte):
ASSISTÈNCIA TOTAL APROX:

17 apx

1. Funcionament i ronda de presentacions.

Funcionament: Compartint Abraçades.
2. Resum acta reunió anterior i aprovació:

APROVAT. FxI serà responsable de l’acte de solidaritat amb la Tània
3. Ordre del dia previst: Presentació de projectes de Ca La Dona pel 2020.

1. Presentació de projectes de CLD i grups de la casa del 2020.
Representen els valors del projecte global de CL. Algunes àrees concretes d’activitats es
presenten a les convocatòries de subvenció que fan les administracions públiques. Els
projectes que es presenten no reflecteixen la totalitat de les activitats ni les accions que
donen vida al projecte de CLD ja que aquests, s’han d’ajustar als criteris que fixa cada
administració. Tot i que no condicionen el projecte global, són necessaris ja que son un
instrument per aconseguir mantenir la casa des del punt de vista econòmic. Els projectes
de CLD els fan i els executen sòcies voluntàries que formen part del corpus activista de la
casa.
Els grups que formen part de CLD també tenen els seus propis projectes els quals
funcionen de manera autònoma tot i que sempre han de respondre als valors i criteris
acordats i compartits per les sòcies i grups de la casa.
Averlasailas:
Projectes: Tallers amb novembre feminista i assajos prevists. Formació i tallers.
Representació i performances. Obra nova al 2020: després del 8M.També es preveuen
accions puntuals i teatre de les oprimides. Ens engrescaren pel dia 14 San Violentin.
Centre doc:
Recerca del grup de lesbianes feministes. Repte: 17 caixes de material per digitalitzar. Es
complementa amb la revista 98-2000, més la gravació d’algunes de les dones d’aquest
grup en vhs.
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Al CDOC hi col·laboren 15 voluntàries perquè els reptes són molt amplis: Ja està oberta la
biblioteca i s’han fet alguns préstecs. Faran campanya per potenciar aquest espai. De
moment només per sòcies, el préstec, l’accés és públic. Dilluns matí i dimecres tarda.
També incorporar píndoles a la agenda de CLD amb esdeveniments o recomanacions.
Comunicació proposa fer-ho setmanalment i potenciar-ho a l´agenda de CLD.
A la subvenció d’enguany, demanen més suport per l’arxiu. Necessària una persona
diària. Reben donacions a l’arxiu (Dones a l’ església; El 17 febrer es farà un acte), i es vol
posar cartells a la PB per compartir aquestes petites joies.
Secretaria comenta que el CDOC és un espai on va a parar la història de la casa. Elles fan
aquest arxius i cal que la resta de grups i projectes facilitin aquest material. Augmentar el
patrimoni. També l’arxiu digital. S’anirà implantant durant l’any.
FemArt:
El 30 de gener van clausurar amb la Lesley. Al febrer s’obre convocatòria amb el tema:
La institució a dins meu.
15 de febrer: Inauguració de “La mort digna il·lustrada” (anul·lada).
Abril: Lina Part i Charo Corrales, : Benditas nosoltras que nos queremos tanto.
Inauguració de mural ( trimestral) fins març.
Emergències, segona edició (sep-oct-nov), com a taller col·laboratiu amb la casa. Obres
més travessades pel feminisme. “Evitar o habitar”: expropiació de la ciutat, habitatge, i
col·laboració amb col·lectius del barri.
13 feb: presentació del catàleg i arxiu. Amb explicació d’imatges inèdites.
Proposar un dissabte de jornada creativa per adolescents i promogut per ells del casc
antic. També amb el col·lectiu LGTB Lambda.
Acompanyar la mostra a finals d’any que tanquin i obrin l’any amb jornades com els
feminaris.
Comunicació proposa afegir els murals a la agenda de CLD. Es proposa també com a idea
fer unes postals, en ser art efímer, per tenir un record.
Hi ha una proposta perquè Mitjorn (El part és art) es porti al juny a CLD, però cal
presentar el projecte.
Hort:
El presenta Secretaria, no hi ha cap dona del grup.
Valors ecològics; activitats: solsticis de la terra; també xerrades i tallers.
Canvi climàtic i intercanvi de sabers a nivell internacional. A nivell de tallers, cultiu de
plantes medicinals i taller “sembrar a un hort urbà”. Cicle de cinema a la fresca en
cooperació amb altres grups. També tallers de formació audiovisuals amb Insurrectas.
Cal incrementar el nombre de participants i cal fer arribar el missatge, pel voluntariat. Es
valora que hi ha poca difusió de les activitats de l’hort i per tant poca visibilitat.
Proposta: col·laborar amb l’àrea de Comunicació per incidir sobre aquest punt crític.
Espai dels drets:
Igual que amb l’hort té poc impacte i poca visibilitat. L’activitat base és l’assessorament
jurídic a les dones. En col·laboració amb dones juristes, Tamaia, i CLD.
Hi ha tres espais: assessorament, formació i sensibilització o denúncia de les violències.
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Tallers en col·laboració amb Averlasailas.
Enguany es vol aprofundir en la qualitat de l’acollida i assessorament a les dones usuàries
d’aquest espai, amb més tendresa a les dones amb més sensibilitat.
Espai infantil:
Assegurar l’espai i accions. Només son dues persones i caldria més voluntàries.
Trobada amb dones del barri i AMPAS i que coneguin CLD i tots els espais.
Trobades d’intercanvi de noves criances amb dones de la casa.
Per l’any: titelles a finals de març
Santa Jordina a l’abril ; taller: jocs i joguines sexistes al Nadal.
Activitat de p3 a 2 d’ESO
Coeducació:
Formació ( dissabte, 50 persones, sobretot joves) + activitats on es treballen les
violències; genealogia feministes, música i educació artística, transfòbia, i autodefensa
feminista.
Acte pel 8M.
Assessorament a gent jove: per treballs de recerca, etc. Es recull aquest contacte per
futures activitats.
Es comenta que potser caldria marcar condicions ja que es tracta d’una activitat mixta a
CLD i aquesta coincideix amb altres activitats no mixtes . Es discuteix que cada vegada és
més sovint les activitats en dissabte.
Es recull com a proposta.
Participació:
No és el projecte general de la casa sinó que es pretén articular la participació de les
dones i grups en el sí de Ca la Dona
Volem treballar per fomentar la participació, per crear pensament i recollir conclusions;
fer difusió del continguts que treballem i deixar constància a la memòria de la casa i
potenciar temes d’interès. Enguany es busca tenir eines per recollir les valoracions de
cada activitat dels grups i fer-les públiques.
Autodefensa:
S’han constituït fa un any i mig. És un aprenentatge compartit, no només físic sinó també
emocional. Objectius per a 2020: fer l’experiència més ampliada i completa.
Proposta d’un grup de la UB, grup feminista de la UB fer un curs de programació
feminista de 6 sessions de l’abril al març.
FemArt té una programació artística que pot ser confluent.
Museugrafia:
Recollir la història dels usos de l´edifici de CLD. Hi ha un guió museogràfic per explicar-la,
i ara es materialitzarà.
Participen l’arquitecta del projecte de rehabilitació de l’edifici i “Carta Ripoll 25”.
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8M/ novembre feminista:
- Treball sensibilització i col·laboracions amb altres espais.
- Preparació vaga feminista.
Novembre feminista:
14 febrer: amb Averlasailas. Consumisme i amor romàntic.
8m: es farà tb la performance del 14 de febrer.
Tallers de formació: en terreny de violències masclistes. Metodologies de intervenció i
prevenció i denuncies.
Taller: experiència dones migrades.
Vaga feminista 2020:
Propostes de vaga laboral: 8 i 9 de març va ser l’acord, falta l’acord del sindicats. A l’
estat espanyol no es convoca vaga general cap dia.
Grups:
Només han presentat projectes Averlasailas i grup autodefensa.
Queda pendent la resta de grups.
Comunicació:
Proposa reunir-se amb els grups per fer accions de millora de la comunico de la casa que
potenciïn els projectes
Es necessari per la publicació setmanal tenir la informació a temps i s’estableix que la data
límit per enviar la informació i els continguts per a l’agenda setmanal dels divendres és
dimecres a les 24:00h.
4.

Acords i Propostes ( mantenir al llistat fins a completar):

Acords
Campanya de suport a la Tània Verge
Propostes
Propostes sobre llibertats i Repressió
Fer debats i formacions de diferents temes
Aplicar des d’aquí la iniciativa Tu ets el
violador
NOU: gestió de bar.
NOU: armari de totes
NOU: posar nom a les sales
NOU: recordar importància comuna. Fer
llista per ordre alfabètic.
NOU: canviar dia de comuna
NOU: postals de murals
NOU: mail de recordatori d’assistència a la
comuna.
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responsables
FXI

denegat
denegat
denegat
FemArt/Insurrectes

Informacions diverses :
-Canvis a Secretaria (Mercè).


Voluntàries acollida noves sòcies:
Proposta de canvi de dia a dimecres de 17 a 19h. Necessitat de tancar prèviament
un calendari de voluntàries per l’acollida:

data
febrer
març
abril
maig


voluntàries
Vicky, Teresa i Dámaris

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

Comuna Dia i hora
Febrer
20 /18:30
Març
Abril
Maig
Juny
Juliol

Ordre del dia
Maria Morón. Vero. Teresa.
Continuació de projectes de grups 2020 +8m tema estrella

19/ 18:30

Redacta aquesta acta: Maria Morón, Teresa Sanz i Verònica Rodríguez

PROPERA COMUNA: 20 de febrer 18:30h
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