COMUNA 20/02/2020
DINAMITZADORES: Teresa Sanz, Verònica Rodríguez i Maria Morón
ASSISTÈNCIA:
NOM GRUP

NOM PERSONA

COMI PETITA
CENTRE DOC
FemArt
L’hort de Ca la Dona
Espai dels Drets de les Dones
ALIA
ART+FEMINISM BCN
AVERLASAILAS
BOLLOS EN TEORIA
CALALA
COEDUCACIO
COL·LECTIU PUNT6
COM. VERITAT-MEMÒRIARECONCILIACIÓ DE DONES
COLOMBIANES EN DIÀSPORA
DEBAT FEM
INTERGENERACIONAL
DEGENERADES
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONES X DONES
FEM X INDEPENDENCIA
FEM INDIGNADES
GATAMAULA
INSURRECTAS
JA FEM
MARXA MUNDIAL DONES
MIRADAS VIOLETAS
MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
ON SÓN LES DONES
PROJECTE VACA
TAMAIA
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
XARXA MGD
ZAMBRANIANAS
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SÒCIES:
ASSISTÈNCIA TOTAL APROX:
1.Funcionament i ronda de presentacions.
Funcionament:
Presentacions:
2.Resum reunió anterior: (acta del 28-01-2020)
Es llegeixen els comentaris que es van fer en els diferents grups de debat
Acta aprovada : Sí
Esmenes:
3. Ordre del dia previst:
1.- Dinàmica d’inici i presentació (10’)
2.- Lectura i aprovació de l’acta anterior. Revisió d’acords presos (10’)
3.-Metodologia (10’).
Els grups que dinamitzen una comuna en dinamitzaran dues de seguides
per garantir una continuïtat i facilitar el treball. Després estaran exemptes
de tornar-ho a fer.
Es fa explícit la falta d’assistència a la comuna. Es va decidir: Es demanaria
que totes les intervencions fossin curtes i reduïdes, evitant repeticions. Les
preguntes que es tinguin a grups que intervenen, cadascuna se las anota
per expressar-les a la secció de precs i preguntes. La comuna ha d’assumir,
entendre i liderar les problemàtiques de la casa estructurals i polítiques. És
molt important que sigui aquest l’espai que concentri la capacitat decisòria
de la casa.
19h a. Informació sobre l’actualitat de la casa.
Secretaria: Explica que a la Secretaria s’ha incorporat la Maria, la Gemma
des del setembre. L’Àsia està de baixa fins a finals de Maig. Això provoca
uns ajustos imprescindibles per al bon funcionament. La COLAEC està
donant suport a aquesta gestió. És necessària la col·laboració de totes per a
assolir un bon funcionament. Es demana des de la Secretaria, que amb
l’ajust de comunicació (entrada de la Marta, que no hi és present a totes les
hores), les referents siguin –en la seva absència- la Gemma i la Maria. Elles
faran d’intermediàries amb la coordinació i la comunicació.
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A nivell estructural de la casa la qüestió de la seguretat i l’estat de la
instal·lació. Anem avançant, dels problemes derivats de la darrera intrusió
(un home va entrar i va fer algunes destrosses al intentar fugir de la
policia). Els i les veïnes estan una mica enfadades pels aldarulls causats i es
farà una trobada amb elles. Cada vegada que entra algú a la casa, salta als
terrats contigus. Ens demanen posar una persiana o reixa (tot i que no es
agrada la idea estem intentant buscar una solució mixta i respectuosa per a
tothom). El que segur que es farà és posar un focus dissuasiu a l’entrada
que s’encengui amb el moviment.
Estem intentant acabar amb les goteres del terrat i a l’espera de fer la
prova per esbrinar per on filtra l’aigua. És un procés burocràtic dens i lent.
Quan això acabi no podrem reclamar res i tots els incidents (un cop
acabada la garantia de la construcció), la casa s’haurà de fer càrrec de les
despeses de reparació.
La compartimentació de la planta tres s’arreglarà per tal que les portes
puguin tancar i efectivament la sala gran pugui utilitzar-se per més d’una
activitat alhora.
Quan aquests reparacions es facin es proposarà de nou unes jornades
formatives per les diferents persones i grups que participen de la casa.
Comi: El procés de justificació de les subvencions s’acaba al febrer.
Hi ha un grup de dones del país basc “Aoxac” que vindran per aquí el proper
diumenge per la casa a compartir lluita i experiències. Dones per dones ho
porta.
Posar noms a les sales. Estaria bé formar un grup que organitzar la
participació dels grups per tal de posar noms. Es proposa fer un Doodle per
tots els grups però que hi hagi algunes persones que ho gestionin.
Agraïment al grup “Averlasailas” per la iniciativa i la promoció del taller 14F
que ha promogut l’arribada a la casa de noves persones i participacions.
La carta del grup Red de dones Migrades que ha arribat a la comuna.
S’anuncia que és el procés final d’un recorregut que es convida als grups a
llegir la carta i preparar amb cura entre totes una trobada per parlar-ne en
una comuna pròxima.
a.

Els grups informen, expliquen i comparteixen.

Mirades violetes: Proposta del grup que de tant en tant algunes de les seves
trobades s’obriran. 20 d’abril, ve la Claudia Trusoli.
Marxa Mundial. Proper dilluns trobada perquè fa 20 anys que va començar.
Acció-aniversari. Es trobaran el proper dilluns per a preparar-ho. Es fan
accions a tot el món.
Punt 6. L’any passat subvenció petita “dones cohabitants” van poder fer
dues sessions que volen tenir continuïtat aquest any. Crear un espai on
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consultar aquest procés. Van sortir dues lines de treball, generar un grup de
reflexió continua i la de generar grups de dones cohabitant. Hi ha hagut
molta resposta i tenen moltes ganes de promoure aquesta idea.
Feministes per la independència. Fer la presentació del llibre de la Mireia
Boia aquí a la casa. 18 d’Abril acte sobre les dones lliures de la república.
Xarxa feminista: 5,6,7 de juny farà la desena edició de la EFE al voltant
de la sobirania feminista, ecologisme...”Fer un futur possible, resistències i
alternatives feministes”.
Grup autodefensa: es consolida com a grup i proposen poder fer un taller
per a totes i fer accions col·laborat ives en aquest any.
Intergeneracional: 10 de març ve un cor de Bellvitge, és una
convocatòria oberta però no oficial. 18.30 concert i 19h debat violència de
gènere.
25
F
segona
part
del
debat
androcentrisme,
eurocentrisme...visionat vídeo sobre la “història única”.
Horteres: Necessiten mà d’obra. Pojecte de crear un hort petit de plantes
aromàtiques. Aquest dissabte la part pràctica. A través de les estacions es
farà un seguiment dels canvis i transformació al l’hort. Proposta de
convocar-se un dissabte al mes per tal d’obrir l’espai a més dones.
Continuar amb el cinema a la fresca. Ajuda alhora de gestionar l’aforament.
Insurrectas: Setmana passada van fer el taller de Streaming. Van venir
unes 15 persones. Moltes participants venien de la marea verde. La propera
setmana faran l’última crida per tal de muntar el dispositiu per a la mani.
Taller de twerktivism dijous 27 de febrer.
Dones per la salut: 28 març, dones i salut mental.
Dones per dones: van fer un tallers sobre desobediència civil que volen
reemprendre i obrir-ho per altres grups i espais.
b. Activitats i agenda 8 Març.
Valoració molt positiva, es te el manifest del 8M amb el lema “Juntes i
diverses per una vida digna, autoorganització i revoltes feministes contra la
precarietat i les fronteres”.
S’Han fet 4 assemblees descentralitzades amb la implicació de grups
diversos. Aquest any hi hauran moltes activitats als barris a les poblacions.
La manifestació és per la tarda a les 17h i s’acaba a l’arc de triomf.
Dijous abans del 8m es fa un acte per al dret de l’avortament a Andorra,
l’acte es fa a Ca la Dona i necessita molt de suport com a part també dels
actes del 8M.
c.

20h
Precs i propostes.
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d.
e.

Dinamitzadores dues properes comunes
Calendari comuna mesos març i abril

5.- Informacions d’activitats dels grups de la Casa i avisos generals (20’)
Roda dels grups:
6.- Dinamització properes Comunes i de les sessions d’acollida de noves
sòcies (10’)
Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS):

GRUP

DATA
Octubre
Novembre
Desembre
Gener
Febrer
Març
Voluntàries acollida noves sòcies

GRUP

DATA

7.- Precs i preguntes (10’)
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