
ACTA DE LA COMUNA  5 DE MAIG DE 2020 
 
35 participants 
Presentació de les assistents 
Excusem l’absència de la Loredana i Lola G. Luna 
 
1.- Repàs de totes les activitats fetes o en funcionament 

a. Atenció jurídica: 28 dones.  
b. Bloc Centre Doc  
c. DADES  VISITES AL WEB   

40552 visites darrer trimestre  
14344  usuàries 
11319 visites mes d’abril     
3404  usuàries 
2800  visites darrera setmana  
1106  usuàries  
 
XXSS   
La Marta ens ha explicat la incidència que hem tingut a twitter, instagram, facebook. 
(agafar les dades del seu document) 
 

d. Xarxa oberta (60 participants al youtube i 70 al zoom)  
e. Vermut per la República Feminista (32 participants) 
f. Vermut literari Sta Jordina (34 participants) 
g. Te amb bollos (49 participants) 
h. Suport a la Tània Verge (47 participants) 
i. Tallers NF (se n’han fet dos- Participació 70+70)) COM ACOMPANYEM LES DONES 

QUE VIUEN SITUACIONS DE VIOLENCIA MASCLISTA. Les sessions estan penjades al 
canal youtube i el Facebook de NF 

j. taller de programació Pyton (15 participants)  
k. Contes infantils de la Maga Glòria (3)  
l. Espai infantil: (24 dibuixos de criatures entre un anyet i dotze anys) Es posaran en un 

Slider a la web, se n’escolliran tres i es donarà un premi simbòlic, a l’espera de poder-
nos retrobar. 

m. Activisme feminista:  

 Comunicat de la campanya per l’avortament i la Sanitat Universal a Catalunya 

 MANIFEST – Acció global pel clima 

 La resposta col·lectiva és la millor resposta contra el coronavirus 

 Carta de demanda al gobierno #RegularizacionYa 

 Manifiesto: Exigimos al gobierno que no deporte al colectivo de personas 
tunecinas que se encuentra en el CETI de Melilla y los traslade a la Península de 
manera urgente 

 Manifest del “Dia de la Visibilitat Lèsbica 2020” 

 La importància dels Feminismes en la Resolució de la Crisi (Dones visuals) 



 Confinem els cotxes, recuperem la ciutat 

 Manifest per a una Barcelona amb carrers amb prioritat per vianants i ciclistes 
que incorpori una perspectiva feminista (Col·lectiu punt 6) 

n. campanya 1 de maig feminista. Es treballa a partir d’ hashtags de denúncia vers les 
condicions laborals de les dones. TWITTER I INSTAGRAM . Molt bons resultats  

o. Entrevistes realitzades (7 estudiants i 1 mitjà) 
p. 24 A dia internacional de la Marxa Mundial. Les transnacionals i allò que generen 
q. Avui és l’aniversari de la mort de Berta Caceres 

 
 

 
Perspectives de futur, alguns activitats que es volen fer, quines dificultats tenim 
Hi ha dones que no s’han acabat d’activar virtualment 
Pensar com serà la reobertura entre totes. Pensar com ens ho imaginem 
 

a. Vermut-bingo musical (proposta pel 17 de maig) AVERLASAILAS 
 

b. NOVEMBRE FEMINISTA  I  CA LA DONA US CONVIDEM A PARTICIPAR: 

8 maig 18 hores "COM ENFRONTAR I DENUNCIAR EL  SEXSPREADING ?" (a càrrec Laia Serra)   

  
c. Suport en la campanya de l’Objecció fiscal (22 maig Xarxes Socials i 24 maig acte de 

Dones per Dones) 
Llum: web objecció fiscal s’ha fet un pwp per a penjar a l’agenda 
22/5: campanya twitter sobre objecció fiscal a les despeses militars  
24/5 per la pau i el desarmament : retrobada amb les dones de diferents països per a 
copsar la realitat arreu del món. Es farà XXSS i un cartellet per a difondre 
Els diners que recollim es donarà a les dones de Rojava 
Des de Comunicació es vol fer una acció tb i el Centre Doc farà tb suport amb entrada 
al bloc de cartells 
La Carme Alemany explica que li han arribat multes i la Montse C complementa amb 
una explicació de que aquest any la campanya sigui d’1 € 

d. Des de Comunicació es farà una campanya contra la censura de Twitter i Facebook 
cap a comptes de col·lectius feministes i dels moviments socials. A febrer i març 
twitter en va desactivar molts (recopilem informació i es demana la participació de 
totes en aportar dades d’organitzacions que coneixem i que han patit aquesta 
censura. NF, ho ha patit entre d’altres) 

e. Vols conèixer Ca la Dona? (acollida noves sòcies) Maria, Teresa , Secretaria (fem base 

fotografies i info grups)- Seria els dimecres, de 18 a 19 h. . Nou formulari als grups. 
https://docs.google.com/forms/d/1BuSbNQ8gZPiE4co2mGmBcawrybncvo6AIl713lGE-hQ/edit 
S’està fent un nou formulari des de Secretaria, per a recopilar informació dels grups, 
dins el tema de l’acollida “conèixer ca la dona” 

 

f. Autodefensa: tallers virtuals del 5 de maig al 15 de juny 

https://docs.google.com/forms/d/1BuSbNQ8gZPiE4co2mGmBcawrybncvo6AIl713lGE-hQ/edit


Kick Boxing (Cristina) , Autodefensa i Arts Marcials (Karin),  Txi Kung i Taitxí marcial 
(Clarissa) 35 inscrites 

 
 
PUNT 2:  Noms de les sales de Ca la Dona    
Respostes que tenim fins ara: 40 entrades 
Que siguin noms de dones que han traspassat 
Que siguin rotatius, que hi hagi diversitat d’origen, generació,  
Hi ha diferents possibilitats, que hi hagi una comissió que ho vagi seguint 
Anar ampliant, que un equip doni continuïtat al projecte. 
Aquesta tarda donem els resultats. 
 
Ronda d’intervencions: 
Mercè Otero: 
- noms de persones que han traspassat 
- arxiu i biblioteca: dos espais claus que igual ja se li hauria de posar el nom de la 
Grettel, i la biblioteca Montserrat Abelló 
 
- Anni: més partidària de dones que han sigut de la casa 
- Mireia: possibilitat de dedicar la sala per un temps, n’hi ha diferents propostes de 

com fer-ho 
També recolza la idea de que siguin dones que han estat actives a cld 

- Àlia Núria: visibilitzar les dones que xxx 
- Marta Fonseca: pensar que la llista sigui viva, que el llistat sigui viu i reconèixer les 

dones que han estat importants. Un llistat que no tingui final 
Sembla molt interessant la idea dels valors 

- Rosa Graells: Cercar dones d’altres contextos que no siguin el nostre (possibilitat 
d’incloure dones a nivell internacional) 

- Vicky : hem de veure com s’ha de fer per a què les sales siguin fàcilment 
identificables, perquè els canvis poden confondre i igual no trobem les sales 
fàcilment 

- Dolo: pot costar força els noms. També cal fer reconeixement a les dones que han 
treballat en el feminisme 

- Amada: no fer-ho temporal, fer-ho temàticament (ecologistes, etc...) 
- Vero: xxx 
- Carme Alemany: dones científiques 
- Maria Moron: xxx 

 
Les quatre dones (Sol, Amada, Vicky, Vero) seguiran pensant com tirar endavant el projecte, 
el formulari seguirà actiu i ens aniran coordinant. 
 
 
 

 
PUNT 3  desescalament    COLAEC 



 
Muntsa: hem pensat algunes idees 
És molt incert  
No sabem com serà de llarg el poder retornar 
Tenim ganes de tornar a cld, posant la seguretat i la salut davant de tot. Molta 
responsabilitat i molta cura. 
La casa necessita una higienització, que tingui continuïtat en el temps i en la que 
totes ens responsabilitzem 
Parlem del desescalament de les treballadores, en primer lloc. S´ha d’organitzar el 
timing 
A la resta, se us demanaria les necessitats 
Tot té moltes variables i anirem perfilant a la Comi. 
Necessitats de les secretaries, dels tallers, i de les sòcies i grups 
US enviarem noves infos en breu 
El tema dels aforaments, mantenim les distàncies, mascaretes, guants... 
 
Moron: en funció de la neteja diària , haurem d’obrir parcialment els espais 
 
Dolo: hem de veure quan ens durarà l’estat d’alerta 
 
Cal separar el teletreball de cld i l’activitat de la resta de grups  (que segur que 
s’hauran de restringir més temps) 
 
Quines són les capacitats dels grups : màxim reunió grups, actes, no 
 
Mireia: saber com sentim cadascuna, quins desitjos per a veure si és possible o no 
 
Anni: les reunions dels grups fins al setembre. Les treballadores, potser abans  
Cal fer sectors d’allò que s’ha d’utilitzar segur 
Hem d’acostumar-nos a allò virtual, malgrat que hi hagi temes molt conflictius (no 
manifestacions, etc....).Som un país molt castigat, pel virus i per la gestió  
 
Hem de recollir les veus de totes, però especialment FemArt i Hort 
 
Propera Comuna: Vicki i Maria 
Propera data Comuna: 4 de juny a les 18 hores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
LELA  
CAMILLE 
MARTA FONSECA 
CARMEN BOLLOS 
MONTSECERE 
VICKI 
COEDUCACI 
LLUM 
MONICA INSURECTAS 
AMADA 
CARMELA 
BEA 
MARTA CARRERA 
CARME ALEMANY 
ROSA 
MONTSE CDOC 
ANNA ALIA 
NURIA ALIA  FXI 
MARTA COMUNICACIO 
KARIN 
MARIA 
MORON 
DOLO 
MIREIA ARXIU 
MARIA SECRE 
GEMMA SECRE 
MERCÈ OTERO 
 
35 PARTICIPANTS 
 
 
 
 
 
 


