
Acta reunió de la COMUNA 12 09 2017 

Ens trobem dones de molts grups: Fem Art, Mirades Violeta, Feministes Indignades, Novembre 

feminista, Xarxa Feminista, Xarxa de Dones per la Salut, Feministes per la Independència, 

Marxa Mundial de Dones, Horteres, Comi petita. Donem la benvinguda al grup Degenerades 

Estat de la “invasió” per arnes a les  ARNES!!!  Esta pendent de valoració del grup de 

seguiment amb la Sandra i l’Ajuntament per: 

A) Prendre una decisió sobre si fumigar o fer fora tota la llana que és la font de arnes 

B) Preparar un document en que consti l’afectació produïda per les arnes, la durada i els danys 

derivats de les activitats aturades. Aquests són sobre tot d’activitat i repercuteixen en la 

forçosa utilització d’espais que es necessiten per altres usos com els de la Bonnemaison o el fet 

de concentrar tota la mostra de Fem Art a la planta baixa.  Hi ha danys econòmics derivats 

d’activitats que no es poden realitzar i tot aquest temps que hem de quantificar, de moment 

no es descompta del temps de cessió del espai de Ca la Dona. Aquest document ens ha de 

servir per pressionar al Ajuntament i com a certificació de les dificultats per la utilització del 

espai de Ca la Dona 

C) De moment si es segueix amb la llana, la fumigació durarà 2 mesos a partir d’ara i s’haurà de 

repetir cada any al tots els pisos del primer al tercer 

D La manca d’espais en aquest interval ens obliga a pressionar a l’Ajuntament per a que faciliti 

espais per fer trobades i ocuparem l’espai del tancat de fusta del terrat 

Manteniment de les alarmes i la climatització: L’ajuntament accepta tenir-ho al seu càrrec  i 

està pendent de quantificació. L’ajuntament accepta tenir una reunió trimestral de seguiment.  

Ja sabem que la primera planta serà destinada a l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella a partir 

de 2018 

Sostenibilitat   

Quotes: Es demana que es valori el possible dèficit que tindrem aquest any i també sempre es 

pot adaptar a les despeses que podem tenir en el futur; sent així hi ha acord a demanar una 

aportació mínima trimestral de 20€ a les sòcies i a les dones que demanen per fer-se sòcies; 

sempre amb la explicació de que si considera que no té disposició per augmentar o pagar la 

quota, aquesta no es canviarà del que ella considera que pot aportar. 

WEB 

La propera setmana tindrem la nova WEB, el dia 25 

Campanya per augmentar el nombre de sòcies: Nous suggeriments: .- Anunciar a la web sòcies 

que treballin en lampisteria o informàtica per poder fer reparacions a domicili. – Canvi de la 

aportació econòmica, per “temps” dedicat a tasques necessàries a Ca la Dona.  Són idees per 

valorar i anar fent més suggeriments 

GRUP DE CURA I RESOLUCIÓ DE CONFLICTES 

Hi ha almenys dos aspectes: un és el suport a secretaria, a donar informació, a respondre al 

correu o al telèfon ... S’ha proposat demanar a les dones que tinguin més temps que podrien 

distribuir-se aquestes tasques. No s’ha arribat a cap acord 



L’altre aspecte és la mediació i ajut a la solució de conflictes i la mediació entre els grups que 

són fets puntuals. Tamaia té en projecte aquest aspecte i ho està treballant 

FITXER D’ACTIVITATS 

Està en elaboració un fitxer en forma de “formulari on line” per recollir les dades necessàries 

per a valoració de les activitats que persones o grups de fora de la casa en proposen 

 

PROPERES ACTIVITATS 

26 de setembre: Presentació del llibre de la Dolores Juliano “Els mecanismes del canvi social” 

28 Setembre 18h Acte a Ca la Dona dins la campanya per el dret a l’avortament a Andorra i a El 

Salvador. A les 20h Concentració a Pl St Jaume 

6 a 27 d’Octubre Mostra FemArt:. La Cloenda acabarà amb una Kafeta. Cal estar atentes a les 

“performances “ de cada divendres i no deixar-se perdre tant la inauguració com la cloenda 

16 Octubre : Presentació del llibre de Verena Stolke sobre Racisme i Sexualitat a la Cuba 

colonial 

21 d’octubre Assemblea per l’Abordatge de les violències masclistes tot el dia a Ca la Dona 

(possiblement en un local alternatiu a Ca la Dona) 

Novembre: Mostra Projecte Vaca (cap de semana) 

18 gener: FemArt farà una exposició/activitat sobre l’obra d’Olga Saharoff 

27 Gener  Xarxa de dones x la Salut, Assemblea Annual 

ALTRES 

Volem acompanyar a la Sandra després de la pèrdua de la seva filla i s’acorda recolzar la 

iniciativa de donar el nom de LAIA al espaï infantil de Ca la Dona 

 

PROPERES ASSEMBLEES DE LA COMUNA 

Dimarts 10 d’octubre, a les 18h 

Dimarts 14 de covembre, a les 18h 

 

 

 

 

 

 

 


