
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMUNA  13 de desembre 

ORDRE DEL DIA DE LA COMUNA : 

18'30h. Roda de grups  

               Informació Comi-Petita (Funcionament dia a dia Ca la Dona) 

               Informació resta de comissions 

               Propera Comuna 

Assistència: 

-Projecte Ca la Dona:  Secretaria de Ca la Dona, Comi-Petita (comissió laboral, comissió de 

comunicació, comissió de debats), Grup d’Horteres, Centre de Documentació.  

-Grups amb secretaries: Dones Juristes,  Tamaia,  Xarxa Feminista,  

-Grups: Feministes Indignades, Novembre Feminista, Xarxa de Dones per la Salut, Marxa 

Mundial de Dones, Feministes per la Independència, Mirades Violetes, Projecte VACA, 

Degenerades, Bollos en Teoria, Grup de “Series”, Vaga de totes, Averlasailes (grup de Teatre) 

-Comissions i grups de treball de la Comuna:  Comissió d’activitats, grup de treball de mobiliari 
i distribucions d’espais: 
 
-Altres: Comissió Vaga Feminista 8 Març, Comissió del 8 de març  
 
Excusen assistència:  Dones x Dones, FEM ART, Gatamaules, Grup de Coeducadores  

Absències:  Hauríem de veure quins grups estan en actiu i quins poden o es comprometen a 

participar amb  certa regularitat.  

1. Roda dels  Grups. 

-Averlasailas, teatro de lo possible ( https://www.facebook.com/averlasailas.teatro.posible/) 
Venen per primer cop a la reunió 6 de les 7 integrants del grup. Averlasilas és grup de dones que 
utilitzen el teatre de les oprimides com a eina per crear espais de presa de consciència i reflexió 
individual i col·lectiva, encaminats a la transformació social i personal.  
 
-Projecte Vaca (http://projectevaca.com/) 
Projecte Vaca és una associació de creadores escèniques (1998) creada amb voluntat d’aglutinar 
totes aquelles dones que intervenen de forma creativa en les arts escèniques. Tenim dues cites 
anuals amb el públic. El Novembre Vaca és la mostra anual de les creacions fetes per les sòcies. 
Una programació variada d’activitats multidisciplinàries i interculturals per a públic de totes les 
edats.  
 

-Novembre Feminista:  (https://novembrefeminista.wordpress.com/) 
Valoració molt positiva de la resposta davant la convocatòria unitària del 25 Novembre “Dia 
Internacional de la No Violència cap a envers les dones y les nenes” . El lema d’enguany  “Ens 
volem vives, lliures i rebals. Juntes son mes fortes” .  També èxit en la convocatòria contra la 
justícia patriarcal pels esdeveniments del judici de Pamplona per assetjament sexuals en les 
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festes dels “San Fermines”. La projecció en xarxes socials i mitjans de comunicació també molt 
positiva. 
 
-Tamaia: (www.tamaia.org) 
Valoració molt positiva dels [ACTES] celebrats pels 25 Anys de Sororitat  Tamaia viure sense 
violència, volen agrair la participació de totes.  
 
-Grup de coeducadores: 
Comparteixen una activitat de formació en coeducació que començarà al gener. 
La formació en coeducació està organitzada des del grup i el consorci d'educació. Constarà de 5 
sessions de 3 hores i es durà a terme el darrer dissabte de cada més. Està dirigit a ensenyants 
de llars, de primària i de secundària i el contingut contempla tots els aspectes que per nosaltres 
significa coeducar. Des de la prevenció de les violències, passant pel tema del llenguatge no 
sexista en totes les seves expressions, publicitat, cinema, literatura... Visibilitat de les dones en 
tots els sabers, educació per la pau... El curs és gratuït, i per tant per compensar algunes de les 
despeses de la casa, tenim pensant cobrar un preu simbòlic per l'esmorzar que faríem en la 
pausa de cada sessió. Aquest diners quedarien per la casa. Com a responsables de la 
infrastructura: obri, tancar, alarma, neteja... seriem el grup. L'horari serà de 10 a 13 h.  
 

-Vaga Feminista 8 Març 2018 (http://caladona.org/vagadetotes2018/)  
Enguany es prepara, PEL 8 DE MARÇ, una Vaga Feminista a tot l’estat espanyol i que també hi 
participen nombrosos països de diferents continents. Aquesta VAGA volem que paralitzi tots 
els tipus de treballs que realitzem les dones i que hi puguin participar  totes les que viuen en 
el nostre territori i en la resta de les comunitats autònomes de l’estat espanyol. Volem que 
reculli totes les reivindicacions de totes les dones, lesbianes i trans i per cridar ben fort 
PROU !!!! enfront de totes les violències, exclusions, discriminacions, marginacions que ens 
veiem obligades a afrontar en el nostre dia a dia. Aquesta VAGA cal que reculli les necessitats 
i desitjos de totes les dones, lesbianes i trans, de totes les edats i procedències, per això cal 
que ens organitzem a partir de l’autonomia de cada grup o territori i que entre totes construïm 
un gran teixit solidari de manera  que cap dona es quedi al marge. Vaga de Totes participa a la 
comissió d’organització de la vaga a nivell estatal  i vos convidem a participar a la propera 
reunió del dia 18 a les 19h. a Ca la Dona. ENGUANY L’HEM D’ARMAR BEN GROSSA!!!! 
 
- Comissió 8M 2018 
Cal començar a activar l’organització del 8 de març 2018. Aquest any cau en dijous, reserveu-
vos l’agenda per a la mani. Ens agradaria ser moltes per celebrar el 8 de març de totes, molt 
reivindicatiu, lúdico-festiu, il·lusionant…. i que ens doni molta força per continuar cada dia. 
Així doncs, ens autoconvoquem pel proper dilluns 15 de gener de 2018 a les 19h a Ca la Dona, 
Empleneu aquest formulari, ens ajudarà a ser operatives i actualitzarem la col·lecció de 
contactes. https://goo.gl/forms/zxgoWF6eXUat10Aj2 
 

 

2. Informació  Comi-Petita:   

-Comparteixen un fet que va passar el dia 25 de Novembre, un robatori a Ca la Dona. Aquest fet 
ha posat de manifest algunes mancances. Fets: Avis a les 6 de la matinada (mossos) a una de les 
persones de la Comi-Petita, han detectat el robatori amb efectes visibles de papers i coses per 
terra. Entren des de el Jardí Romàntic. Van trencar la porta de la primera planta d’accés a la 
planta baixa. Sembla per testimonis que van entrar 2 o 3 de la matinada, no va saltar la alarma. 
Va ser complicat accedir a qui havia de gestionar aquesta incidència per part de l‘ Ajuntament, 
ho va facilitar els contactes informals de gent amiga per tenir de forma urgent el suport 
institucional. Son diverses les àrees que intervenen en les responsabilitats de gestió per part de 
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l’ Ajuntament de Barcelona: Parcs i Jardins (Jardí Romàntic), Districte de Ciutat Vella (primera 
planta), Patrimoni (l’ edifici històric),  Feminismes i LGTBI del Ajuntament de Barcelona Central.   
 

 ACORDS: Treballar per establir un circuit únic d’ interlocució amb l Ajuntament.  
 
-Trasllat plantes superiors: 
Es fa un petit repàs de  quines han estat les dificultats del trasllat a les noves plantes des de que 
es va signar el conveni amb l’Ajuntament (arnes, fumigació, treure la llana de les parets, 
col·locació de pla dur). Un cop resolts tots aquest temes, teníem pendent  de signar un nou 
pressupost per pintar i adequar la segona planta.  Ara ja estem en la fase de pintura y per tant 
veiem amb optimisme que les obres podrien estar finalitzades a final d’any o primeres setmanes 
de Gener.  

 ACORDS: Caldrà estar molt atentes aquestes properes setmanes a l’avís  de trasllat i 
recolzament en la neteja.  
 

-Formació funcionament de CLD:  
Per resoldre les dificultats de funcionament general de CLD es necessari que dues persones de 
cada grup participin en la formació bàsica en temes bàsics: com obrir i tancar l'edifici, control de 
l'accés, serveis energètics i climàtics.  
 

 ACORDS: Felisa (seguiment de les obres) en coordinació amb la Sara i la Maria 
(Secretaria) faran propostes de dies de formació. 

 
-Protocols de Seguretat   
Com espai públic tenim obligacions i responsabilitats per garantir les mides de seguretat 
establertes legalment. Cal garantir aforaments, elaboracions de sistemes d’evacuació en cas d’ 
incidències,  protocols per fer front a riscos laborals. Fins i tot la necessitat de tenir persones 
responsables de la seguretat.  
 

 ACORDS: L ‘Antonia, que ja havia tingut aquesta responsabilitat en CLD, amb alguna 
persona més, treballaran en una proposta que ens presentaran en una propera reunió 
de la Comuna. 

  
- Mobiliari, Distribucions d’espais: 
Felisa (grup de treball d’espais)  ens explica la distribució dels espais en la segona planta:  Espai 
secretaries, espais per atenció,  sales d’espera, sala d’actes,  espai art, sales de reunions, armaris 
pels grups amb claus ........ tercera planta: sala de reunions dels grups,  zona bar-cuina-descans, 
sala d’actes.  
 

 ACORDS: Proposta de distribució dels mobles que ja tenim, encàrrec fuster nous 
armaris. Fer llista de compres de necessitats bàsiques de mobles o accessoris.  

 

3. Comissió de comunicació 

Ja funciona la nova web de Ca la Dona. Els grups estan visibilitzats amb el logo i l’ informació que 
han compartit. Estan treballant en una futura campanya de sòcies. 
 
 
 
 
 



4. Informació resta de comissions  

-ACTIVITATS: 
 
LLEURE FEMINISTA: El 7 de gener sortida Amposta a retre un reconeixement a la Mari Chordà i 
a la seva trajectòria artística. Ella mateixa ens acompanyarà a la visita de l’exposició “LLOTS I 
TORBES” al Centre d’Art Lo Pati d’Amposta… I potser fer un arrosset. 

Altres sortides al Monestir de Pedralbes (visita guiada) i Exposició sobre Dona i Música (visita 
guiada) para programar en gener i febrer. 

També van compartir aprenentatges i preocupacions per properes activitats després de 
l’experiència de la Festa “Dona-PArty” el 11 novembre: Tema alarma. S'ha de tenir en compte 
que es dispararà a les 12, i per tant el límit és aquesta hora i també pel compromís amb el veïnat. 
El terrat ha de restar tancat, de manera que no es pot donar la clau de manera arbitrària. Pel 
tema fumadores, el millor seria que sortissin fora al carrer. Pel tema de la porta d'entrada, posar 
clarament l,horari d'ini i final de la festa i que hi hagi persones responsables a la porta. 
 
Com ja veus totes aquestes anotoacions responen a l'apartat criteris que s'han d'acabar de pulir 
i concretar. 
 

5. Recordatori sobre criteris. 

“Definint valors, objectius i criteris de Ca la Dona”. El projecte Ca la Dona és viu i caldrà 

anar definint criteris a mesura que la Casa vagi acollint sòcies, integrant projectes, 

generant idees, obrint mirades que, les dones, amb la nostra diversitat, anirem aportant 

amb la vida que s’hi aplega. 

 
Teniu totes els acords de les dues sessions de treball realitzades per trobar-nos en una nova 

assemblea el proper 11 de gener del 2018 a les 18:30 hores. 

 

6. Acord de calendari i grup per la preparació de la propera comuna. 

Dimarts 16 de gener, a les 18: 30 hores. La Damàris i la Maria D dinamitzaran la 
reunió. 

 

 

 

 


