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DINAMITZADORES: DOLO, VERO-Insurrectas 
 

ASSISTÈNCIA:  

 
 

AVERLASAILAS X MOOLADÉ  ZAMBRANIANAS  

BOLLOS EN TEORIA X 
 
 

MIRADAS VIOLETAS X  
 

CALALA  MARXA MUNDIAL DONES X FEMART X 

DONES X DONES X ON SÓN LES DONES  CDOC X 

DONES JURISTES  PROJECTE VACA  HORT X 

D-GENERADES  NOVEMBRE FEMINISTA X ESPAI DRETS  

F. INDEPENDENCIA X VEUS DE DONES    

ART+FEMINISM BCN  TAMAIA X GT REL. EXTERNES  

INSURRECTAS X DONES D’AIGUA  GT ACTIVITATS  

JA FEM  XARXA FEMINISTA  GT COMUNICACIÓ  

GATAMAULA  XARXA MGD  X GT DEBATS  

F. INDIGNADES X XARXA DONES SALUT X   

COEDUCACIO X COM VERITAT-MEMÒRIA    

DEBAT FEMINISTA 
INTERGENERACIONAL 

 DONA LLUM  VEUS GITANES 
X 

ALIA X     

 

 
SÒCIES: 
 

Montserrat Pla, Isidora Sotomayor, Reme Belda Marco, María Calleja, Paula 
Vicente, Clara Bara Palma, Anna (FxI) 

- Nous grups, que venen a presentar-se:  
Àlia (aliainvestigaccio@gmail.com), Veus Gitanes (veusgitanes@gmail.com) 
- 

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: unes 35 dones 
 

 
1.Funcionament i ronda de presentacions. 
 

Funcionament: segons l’ordre del dia: 1 lectura i aprovació acta anterior, 2 
debat funcionament la Comuna, 3 presentació nous grups Àlia i Veus 

Gitanes, 4 tema vaga 8M i vaga feminista, 5 reclamació i informació sobre 
dades per a la memòria 2018 i projectes 2019, 6 preparació donatge a la 

Meli, 7 roda de grups, 8 precs i preguntes. 
 
Presentacions: unes 35 dones, es presenten a títol individual, tot indicant, si 

és el cas la pertinença a un o diversos grups de la casa. 
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2.Resum reunió anterior: (acta del 4 desembre 2018) 

 
 

 

ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

ACORD 1 
Grup per repensar el 

funcionament comuna 

 Dolo, Maria M, 
Mirta L, Anna 
Giralt, Anna-

Averlasailas, Vero-
Insurrectas 

2 setmanes Qui? On? 

ACORD 2 
Cal roda de voluntariat 
i millorar l’acollida de 

noves sòcies 

 
  

 

Acord 3 Model d’acta 
 

Maria Morón  
enllestit 
(gener 
2019) 

Acord 4 

Neix una responsable 
de mancances i 

necessitats biològiques, 
coordina 

 

Amada Santos 05/01/2019  

Acord 5 
Neix un formulari per 
actualitzar info grups 

 
Secretaria aprox.10/01/2019  

 

 

 

 
3. Ordre del dia previst: 
 

1. Debat  funcionament Comuna 

LA COMUNA  

 
La Comuna és l’espai vital de participació de Ca La Dona, i el marc polític feminista que 
li dona sentit. 
És el lloc de debat i sosteniment del projecte i està format pels grups, projectes, 
comissions de treball, i dones que realitzen les activitats necessàries pel sosteniment 
de Ca la Dona. 
La Comuna és l'espai de participació i decisió de Ca la Dona entre assemblees 
  
Funcions 
Les funcions principals de La Comuna són les següents:  

         Establiment de les línies d’actuació 

         Ser l’espai de decisió en relació a la implicació global en campanyes 

         El lloc on s’aproven les incorporacions dels nous grups  

         On s’estableixen els vincles de relació amb les institucions, organismes i entitats. 
  
Així mateix, entre altres, també te les funcions següents:  

         Lloc de retorn de les activitats i treballs 

         On és fa el seguiment del manteniment, cura de l’edifici, i de les instal·lacions 

         El sosteniment financer del projecte global 

         Polítiques de comunicació 

         Organització de  debats 

         Organització de campanyes 
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Funcionament de La Comuna 
  
Composició 
La Comuna està formada per les dones vinculades als grups, les comissions i els 
projectes de Ca la Dona. 
Assistència 
Assistir a les reunions és alhora un dret i un deure dels grups, i també de les persones 
que formen part dels projectes i comissions de treball de Ca la Dona. Així com també 
de les sòcies que ho desitgin. 
 
  
Sessions 
Les sessions de La Comuna es faran un cop al mes, i es fixarà el calendari 
semestralment 
  
Reunions 
Cada sessió tindrà un equip dinamitzador que s’encarregarà de preparar la sessió, 
conduir-la, i fer l’acta.   
També s’encarregarà de gestionar el google group de la Comuna.  
Al final de la reunió es triarà l’equip dinamitzador de la propera reunió. 
  
Contingut 
La Comuna podrà organitzar grups que treballin aspectes concrets com, la preparació 
de debats, la comunicació, la sostenibilitat, etc..   
Els grups estaran formats per dones compromeses amb la tasca que tenen assignada, i 
hauran de fer retorn a La Comuna per a que a que aquesta pugui fer seguiment dels 
treballs realitzats. 
  
Acords  
Tots els acords de realització de les activitats i projectes tindran una persona referent 
que s’encarregarà de la seva gestió. Sense la persona referent no es podrà tirar 
endavant cap proposta. 
  
Propostes 
Les propostes de realització d’activitats a Ca la Dona, abans de presentar-se a la 
Comuna, s’hauran de presentar-se prèviament a la Comi Petita 
  
Secretaria 
Des de secretaria es facilitarà als nous grups el document de “Valors, objectius i criteris 
de funcionament” acordats en Assemblea. 
  
Acta 
De cada sessió s’aixecarà una acta on es recolliran els acords adoptats, la persona 
referent, i la temporalització. 
  
Publicitat  
Totes les actes de La Comuna seran públiques.  
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Comentaris: 

- S’insisteix en què el tema del google grups ha de servir per a què la informació 

flueixi, també per adjuntar documents, aportacions que puguin ser incloses a la 

propera assemblea per el grup dinamitzador 

- Fer horaris rotatius per a propiciar la participació: un mes a les 18,30, un altre 

més aviat, etc... Actualment es fan dimarts-dijous rotatius sense horaris 

diferents. No es pren cap acord sobre el canvi d’horari 

- Es suggereix aprofitar l’Espai infantil 

- Cal contestar els projectes presentats a la Comi, i ho farà la Secretaria desprès 

de que passin per la Comi Petita. Tota proposta ha de tenir una persona 

referent 

- Les actes de la Comuna seran públiques desprès d’aprovades a la Comuna 

següent 

- És important que totes ens impliquem en la participació a la Comuna ja que és 

l’espai de participació entre Assemblees. Ca la Dona no és un hotel d’entitats 

 

- Penjarem aquest Reglament al web i es proposa establir un període de prova 

per a veure com funciona d’alguns mesos 

 

2.- PRESENTACIÓ GRUPS 

 

ALIA Creada a 2005 

8-10 DONES Dones que treballem gènere des de diferents àmbits feministes com la 

investigació, urbanisme, activisme i les TIC. DONES TEC on treballen violències i 

com contrarestar-les, consultoria, tallers d’autodefensa digital feminista, 

investigació de la genealogia feminista des de els anys 70 i CIRCE de producció 

audio-visual     

 

VEUS GITANES Creada a 2006 Dones gitanes i no gitanes que treballen en diferents 

àmbits a nivell professional i que treballen en gènere i feminisme des de la pròpia 

cultura gitana. Són crítiques amb el feminisme gitano institucional. Desprès del 

Congrés del 2011 van tenir la percepció de creació d’un feminisme gitano d’ “elit“ 

que no arribava a les dones de “barri”, sense comptar amb les dones i llavors VEUS 

GITANES pren força. Es començà amb un projecte de ràdio treballant  amb les 

noies i dones gitanes en els barris l’Hospitalet, la Mina, Sabadell i Gràcia. 

 

Per els gitanos no existeix una consciència clara sobre el Feminisme, cada persona 

té la seva idea. Actualment, cal aprofundir en el feminisme gitano, creant espais i 

projectes on es pugui reflexionar-hi comunitàriament, i des de la pròpia memòria 

històrica gitana, que obliga les dones a reproduir els estereotips. Els és difícil 

trobar-se a Ca la dona i intentaran participar a la Comuna 

 

3.- 8M  

Que s’ha previst fins ara 

Temes comuns a nivell de tot l’estat: títol vaga feminista que no és només laboral 

sinó de “consum”(per ex. el mòbil...) i de “cures”.  

Hi ha autonomia a nivell de cada territori.  

Cada grup feminista està cridat a fer propostes a nivell de Barri. Cal posar tota 

l’energia allà on cadascuna i cada grup pugui aportar per a donar difusió a la vaga i 

mobilitzar-se aquell dia 

Una companya proposa valorar l’impacte del SILENCI en una manifestació 

multitudinària. 

Es proposa fer uns vídeos i activitats però no hi ha cap acord 

Es proposa una Comissió Comunicació de CLD per al 8m. DIMECRES 16 A LES 17 

HORES 

26-27 gener: trobada a València 
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4- MEMORIA I PROJECTE 

 

És important que els grups omplim els Formularis : Cal omplir-los. És molt 

interessant que aquestes informacions puguin ser conegudes per totes i són una 

part de la nostra força. 

 

5.- Donatge a la companya MELI 

 

Dissabte 26 Veus de Venus: assaig al matí 

 

Dinar tancat: aquí 

A les 18h: Acte en el que participaran els diferents grups  

Lectura escrit comiat Mercè Otero 

Altres lectures, aportacions, etc... 

 

6.- GRUPS 

 

Llistat d’activistes domèstiques a càrrec d’Amada Santos. 

 

DONES x DONES campanya “Desmilitaritzem l’Educació”. Demanem el suport dels 

grups de CLD. Volem que es retiri l’estand de l’exèrcit del Saló de l’Ensenyament. 

Faran una gran concentració de la que donarem la info 

 

XARXA FEMINISTA:  

15/1/19: concentració a les 19 hores. Pca St Jaume. A favor de les companyes de 

l’Andalusia. Pancarta “ni un pas enrere. Prou heteropatriarcat masclista, racista i 

feixista! I un signe feminista”.  

18/1/19: Desconstruïm xarxes feministes.  

 

UCF: 

26/1/19: hi ha una trobada de la Unitat contra el feixisme per a recollir propostes 

de les entitats (NO passaran!). Es proposa reflexionar sobre feixisme i franquisme o 

més ben dit la introducció de “franquisme” en la denuncia del feixisme 

 

FEMART 

- Mostra inaugurada. 

- El dia 24/1/19 a les 6 de la tarda comencen els Feminaris. Atentes! 

 

BENVINGUDA 

- En general el grup de Benvinguda són dones veteranes. Seria bo que hi 

participés més dones a ser possible de grups més joves. Les dones que hi 

participen tenen una experiència molt positiva d’aquestes trobades 

 

DNI.- Rebrem una petició de donar el DNI a Secretaria per a qüestió de desgravació 

del IRPF 

 

  

 

 

 

4. Acords: 
 

1. Dinamitzar i maximitzar l’ús de Google Grups 

2. Crear comissions (comunicació) per al 8M 

3. Potenciar l’ús de l’Espai Infantil (en el marc de reunions Comuna, p.e.) 



COMUNA 10/01/2019    
 

 6 

4. Millorar servei acollida noves interessades en Ca la Dona (més gent i més 

varietat, en grup de recepció) 

5. Definir la roda de voluntariat!! per poder dinamitzar les properes Comunes 

 

 

5. Voluntàries propera Comuna i güestió de google-group (6 
MESOS): 
 

 

 

DATA  GRUP 

10/01/2019 Dolo Pulido 

05/02/2019 AVERLASAILAS 

14/03/2019 pendent de definir 

09/04/2019 pendent de definir 

09/05/2019 pendent de definir 

04/06/2019 pendent de definir 

 

Redacció d’aquesta acta:  

 

 

 

 

PROPERA COMUNA: 5 febrer de 2019 


