RESUM de la Comuna de CA LA DONA
Dijous12/07/18

Assistents: ( Inscrites en el llistat de participació) Montse C., Montse B., Carme A.,
Vicky M., Marta C., Anna S., Maria O., LoredanaC., Inés S., Amada S., RocíoM.,
Helena C., Verónica R., Noe E. Ana B., Núria C., Marta A., Teresa S., Juliana G.,
Muntsa O., DamarisG., IsaC., Laura G., Leo K., Mireia B., Isabel F., Merche A., Sara
B., Irene A. , Alba G. , Montse R., Roser P., Mercè V.
Grups:DonesxDones, Bollos en Teoria, Feministes per la Independència, Marxa
Mundial de les Dones, Novembre Feminista, Degenerades, Miradas Violeta, Centre de
Documentació, FemArt, Horteres, Averlasailas, Xarxa Feminista, Veus de Dona,
Xarxa de dones per la salut, Dones Juristes, Les insurrectes.
Altres espais organitzatius de Ca la Dona: Comi Petita, Secretaria

ACORDS:
1. El proper 29 de setembre tindran lloc els actes d’inauguració de la casa.
Durant tot el dia organitzarem activitats amb el següent format:
Es van constituir 4 grups de treball per organitzar cada franja horària. Tant aviat
com sigui possible un anirem informant dels detalls


12h. Celebració oberta a les sòcies i grups, convidarem a totes les companyes
d’institucions que ens han ajudat a la rehabilitació. Acte mixt.(contactes:
Muntsa Oteromuntsa.ov@gmail.com, Dolo Pulidodolopuli@hotmail.com)



17h. Espai infantil obert al barri amb actuacions lúdiques. Acte mixt.
(contactes Vicky Morenovmoreno32@gmail.com , Montse Cervera
montserratcerverarodon@gmail.com )



18h. Visites guiades obertes a la ciutat i al barri i teixit associatiu. Acte Mixt.
(contactes: Teresa Sanzteresasanz@arrakis.es , Montse Benito
monbensor@gmail.com)



21h. Sopar i Festa. Dones, lesbianes i trans. (contactesIsabel
Francfranclvg@gmail.com, Ana Burgos averlasailas@gmail.com, Sara Borella
saraborella@gmail.com)

2.- La Comuna: organització i funcionament
Es presenta un esquema per a desenvolupar en properes reunions de la COMUNA.
 Resums i acords de les reunions com a eines imprescindibles per a la Comuna
i el funcionament de la casa. (models i continguts de les actes)
 Presa de decisions de la Comuna: criteris, temàtiques, consens...
 Agilitzar la comunicació interna i accessibilitat
 Metodologia i espais de treball i debat de la Comuna
 Interrelació i vincles amb els diferents espais organitzatius de la casa

. Tenir la casa a punt per a la inauguració. Hi ha consens en què és important crear
confluència d’energies i recursos per tenir la casa a punt per a la inauguració del 29 de
setembre. Per tan dedicarem els mesos de juliol i agost a:


Posar noms a les sales i repartir-les per grups i senyalitzar davant de cada
sala els grups que es reuneixen, dia i hora. Alguns grups ja tenen propostes de
sales i noms però es considera que cal fer la proposta mes col·lectiva.



Cal que totes les que tingueu propostes de noms de les sales aneu enviant
les propostes a la Comuna/Secretaria per poder fer una proposta global



FemArt farà una proposta per distribuir les obres d’art cedides a Ca la Dona
per tot els espais.



Ca la Dona es un espai d’ autogestió, es recorda que totes quan acabem una
activitat hem de recollir les cadires, tornar les taules i deixar els materials
utilitzats a lloc.

. Millorar la comunicació interna:






Es torna a proposar que les actes de la comi petita passin a la Comuna.
Totes hem de passar per Secretaria per comunicar/avisar quan som a Ca la
Dona. A Secretaria en aquests moments treballen Mercè V. i Judith, la nostra
companya Maria D. estarà uns mesos de baixa.
Fer servir l’agenda i la web per informacions i actes.
Posar un punt d’informació de grups a la Comuna , que es poden passar
prèviament al mail de la Comuna.

Propera Comuna 4 de setembre a les 18.30 ben puntuals:
Dinamitzaran Marta Carrera i Carme Alemany

Redacció del resum

