
ORDRE DEL DIA DE LA COMUNA 11 JULIOL 

 

1. Benvinguda i presentacions 

2. Valoració dels Acords de l’Assemblea Ordinària 

3. Comissions 

4. Torn de paraules i comentaris 

5. Torn obert de propostes 

 

 

 

1. Benvinguda i presentacions 

 

Assisteixen: Vicky (DonesXDones, Coeducació), Maria (Feministes per la 

Independència),  Marta (Marxa Mundial de Dones), Dolo (Novembre Feminista, Bollos 

en Teoria, Sèries amb feminismes, Feministes Indignades), Anna (Centre de 

documentació i grup de debats), Rosa (Tamaia, Coeducació, grup de debats), Loredana 

(Miradas Violetas, comi activitats), Montse C. (Xarxa de dones per la salut), Montse B. 

(Caravana i xarxa feminista), Maria (secre, grup d’activitats), Sara (secre i grup de 

comunicació). 

 

RECORDEM EL COMPROMÍS DE VENIR A LA COMUNA, JA QUE ÉS NECESSÀRIA PEL 

FUNCIONAMENT I LA SOSTENIBILITAT DE LA CASA I PERQUÈ, ALHORA ÉS UN ESPAI DE 

PRESA DE DECISIONS QUE ENS AFECTEN A TOTES. 

 

 

2. Valoració dels Acords de l’Assemblea Ordinària 

 

Recordem els aspectes econòmics del pressupost que es va aprovar a l’assemblea 

ordinària del 6 de juliol. Existeix certa preocupació a l’hora d’aprovar-los, degut al déficit 

que mostra. Sobretot per l’augment de les despeses i la necessitat de noves fonts 

d’ingressos. És un tema de compromís col·lectiu. 

 

 Despeses de la casa (inclou cànon de l’Ajuntament, llum, aigua, manteniment, 

neteja, telèfon, web i assegurances): 

o L’any 2016, les despeses per una planta eren de 15.313€.  

o 2017 (8 mesos 1 planta + 4 mesos 2,5 plantes seran de 25.457€. 

o La previsió del 2018, amb el funcionament de 2,5 plantes, són de 

31.690€ (s’intentarà que 11.858€ de manteniment els assumeixi 

l’Ajuntament). 

 

 Despeses oficina (inclou sous, Seguretat Social, riscos laborals gestoria, 

manteniment equips, material oficina): 

o L’any 2016 era de 41.762€. 

o 2017 de 37.516€ 



o Previsió del 2018, serà de 43.200€ (càlcul de mínims, 1 tècnica + 1 

auxiliar, com fins ara). 

 Ingressos 2017 

o Subvencions: 66.500€. 

o Quotes individuals: 22.570€ 

o Quotes grups amb secretaria: 3.400€ 

o Quotes altres grups: 3.400€ 

o Altres: 4.600€ (previsió) 

 

 

Ca la dona, respecte a les despeses, dedica gairebé un 70% de les subvencions al 

funcionament de la casa. Depenem moltíssim de les Subvencions.  

Hem de pensar en més grups, o possibles lloguers, o bé, estudiar les quotes. 

Podem cobrir el funcionament de la casa però no queda molt per les activitats. 

De moment, l’Ajuntament s’ha compromès a pagar l’ascensor. Aquesta setmana 

comencen les negociacions perquè ens paguin també les alarmes, llums, post obra, 

entre altres. 

Pluja d’idees: fer que més dones i grups es facin sòcies, fer una campanya on anunciar 

possibilitat d’apujar la quota a 20 o 25 i preguntar qui no pot, que no entri cap sòcia amb 

menys de 20€ d’aportació,, enviar una enquesta o recollida voluntària de diners, fer 

campanya on dir què es mou a CLD, com poden venir a fer activitats, aportació simbòlica 

de sòcies com a grup,  donar diferents possibilitats de participació econòmica, fer un 

verkami, publicitat, fer un acte per recollir fons, treballar-ho des del grup de 

comunicació, carnet de sòcia, reestablir la idea de cooworking. 

 

ACORDEM: Fer una campanya de captació de sòcies; ho farà el grup de comunicació. 

I preguntar a la comissió de sostenibilitat, si pot treballar en la resta de propostes. 

 

3. Comissions  

 

 COMI PETITA  

Tema arnes: Ja s’ha tret la llana, es valorarà a finals d’agost l’estat de la qüestió. S’està 

buscant la manera de reclamar, a causa del fet que l’empresa de la llana que s’ha extret 

és diferent a la qual vam contractar.  

 

 RECURSOS ECONÒMICS  

No hi ha ningú. Recordem la importància d’aquesta comissió, on cal suport de sòcies. 

L’Alberta s’ofereix a donar un cop de mà. Qui estigui interessada en formar-ne part, 

s’hauria de posar en contacte amb la Mireia o l’Àngels. 

 

 COMUNICACIÓ 

La nova web es presentarà a principis de setembre, coincidint amb la inauguració. 

 

 DEBATS 

 

Volem debatre sobre els valors, objectius i criteris de Ca La Dona durant la segona 

setmana de setembre. 

 



 ACTIVITATS 

26 de setembre: Presentació del llibre de la Dolores Juliano dins d’un cicle sobre “Els 

mecanismes del canvi social”. Aquest cicle acabaria al gener.  

5 de setembre: Proposta de les Kellys a fer una xerrada. 

 

 GRUP DE CURA  

Se’ls vol proposar fer la recepció dels nous grups que entrin a CLD. 

 

 

6. Torn de paraules i comentaris 

Es parla sobre el Taller d’autodefensa, però encara falta definir els criteris pels grups 

que vulguin oferir tallers. 

Esperarem a dir-lis quelcom a la propera Assemblea de la Comuna, del 12 de setembre.  

Hem de pensar en les preguntes Claus per la gent que ofereix activitats i que s’integri en 

el projecte de CLd d’alguna manera. També es proposa que hi hagi un període de prova 

de 3 mesos.  

 

4. Torn obert de propostes 

 Properes activitats: 

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

30 gener:  sortida a Girona 

 

23 de setembre : Activitat de Bollos en Teoria 

28 de setembre:  

-Dia internacional al Dret de l’Avortament, es farà un acte a ca la dona Estan fent 

una campanya a Andorra i El Salvador.  

-Presentació del llibre de Dolores Juliano. 

29 set a 1 oct: Formació de Calala. 

16 d’octubre: Presentació llibre de Verena Stolcke 

21 d’octubre: Assemblea per l’Abordatge de les violències masclistes  

 

 Volem establir un dia fixe de la Comuna i que el grup que dinamitza s’envii per 

la llista de google groups. Es proposa començar una hora abans. 

Les properes assemblees seran:  

Dimarts 12 de setembre, a les 18h de la tarda. 

Dimarts 10 d’octubre, a les 18h de la tarda. 

Dimarts 14 de novembre, a les 18h de la tarda. 

 

 

La propera Comuna serà el 12 de setembre a les 18h. La dinamitzaran la Marta i la Maria.  

 

  

 

 

 



 

 


