
RESUM I ACORDS Reunió de la COMUNA de  3 de febrer 2022  
 
 DINAMITZADORES : Novembre Feminista: Montse Benito i Montse Cervera   
ASSISTÈNCIA:  Virtual 
 

COMI PETITA  Montse C., Vicky, Teresa S. Vero, Dolo, 

Apen, Montse B., Mercè Otero   

Centre de Documentació  Mireia Bofill , Camille, Muntsa O., Mercè 

Otero 

Coeducació  Vicky 

Espai Infantil  Vicky 

Espai pels Drets  Montse B 

FemArt  Teresa Sanz i Anna Fando 

L’hort de Ca la Dona  Rosa i Apen 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AVERLASAILAS  Dues companyes 

BOLLOS EN TEORIA  Apen 

CALALA  

COEDUCACIÓ   

CERCLE DE BRUIXES Amada, Loredana, Montse pellicer 

COL·LECTIU PUNT6   

COM. VERITAT MEMÒRIA  
RECONCILIACIÓ DE DONES 

COLOMBIANES EN DIÀSPORA 

 

DEBAT FEMINISTA 

INTERGENERACIONAL 

 

DONA LLUM  

DONES D’AIGUA  

DONES JURISTES  

DONA CANÇÓ  Martha Duque 

DONES X DONES  Montse C i Vicky M. 

FEMINISTES PER LA 

INDEPENDÈNCIA 

Maria Olivares i Pilar Ripoll  

FEMINISTES   
INDIGNADES 

 

GATAMAULA  

GRUP AUTOGESTIONAT 

D’AUTODEFENSA 

 

INSURRECTAS  Vero i Maria 

MARXA MUNDIAL DONES  Marta Carreras 

MENTORES TAMAIA  Gaby 

MIGJORN  

MIRADES VIOLETA  Alberta Toniolo  

MOOLADÉ  

NOVEMBRE FEMINISTA  Dolo , Montse B., Montse C 



ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA  

PETRAS  

TEATRE-DONA  

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT  Montse C. 

XARXA FEMINISTA  Montse C. I Muntsa O. 

XARXA MGD   

ZAMBRANIANAS  

SÒCIES DE CA LA DONA  Merche Elvira 

Grups nous   

  

  

  

 

ORDRE DIA DE LA COMUNA 
 
• 18.30 h. Salutacions i acollida. 
• 18.45 h. Aprovació de l'acta anterior i revisar acords.. 
• 19.00 h. Organització Ca la Dona 
 
• 19.10 h. Properes activitats dels projectes de la casa i dels grups de Ca la Dona. 
• 19.35 h. Preparem Juntes/is el 8M a Ca la Dona 
- Introducció: Novembre Feminista. 
• 19.50 h. Activem els Debats de la Comuna? 
- Introducció: Comissió de Debats. 
• 19.55 h. Informació darreres mesures Covid. 
- Comi Petita 
• 20.05 h. Precs i preguntes. 
• 20.15 h. Calendarització de les properes COMUNES i properes/is dinamitzadores/is. 
 
Comencem la reunió quan tenim un nivell de quòrum suficient. 
 
• 18.30 h. Salutacions i acollida. 
 
• 18.45 h. Aprovació acta anterior, revisar acords, propostes i fer esmenes, si s'escau. 
Es fa lectura dels acords i s'obre un torn d'intervencions. 
-Alberta Toniolo Loredana i Amada presenten una esmena, cal rectificar en la relació 
d'assistència que elles estan vinculades al grup de Cercles de Bruixes 
-El sopar de Ca la Dona previst per l'el 15 de gener es va ajornar per mesures COVID. 
Finalment aprovem l'acta anterior. 
 
 
 
• 19.00 h. Organització Ca la Dona 
 
-En anteriors COMUNES hem comentat la necessitat d'actualitzar el document de criteris i 
valors de Ca la Dona per gestionar de forma més satisfactòria l'activitat que desenvolupem 
projectes, grups, sòcies i gent externa que demana cessió d'espais per desenvolupar 
activitats. Lamentem des de La Comi Petita que a causa de la feina en període de 
subvencions no hem presentat a la COMUNA una proposta per discutir. La Comi continua 
compromesa en aquesta tasca. 



-La Comi petita informa que com es va explicar a l'altra comuna ara no existeix la figura de 
Coordinadora i que una de les treballadores, l'Àsia (a qui enviem tot el nostre suport i 
estimació) segueix de baixa. Continuem reorganitzant tasques de secretaria, però amb 
aquesta baixa és molt difícil assumir totes les tasques quan estem en època de justificació 
de subvencions. Això comporta un gran estrès a secretaria i la dedicació de tres persones de 
la Comi a presentar els formularis de les subvencions. Estem intentant buscar suports i 
solucions per compartir 
 
La Felisa intervé dient que malgrat que a l'altra comuna no hi va ser, vol compartir que no 
s'ha fet bé de prescindir d'una coordinadora (la Mercè Vilalta) sense buscar més solucions i 
compartir-les per reestructurar secretaria. 
 
La Felisa aprofita el torn de paraula per compartir a la Comuna que vol deixar de ser la 
responsable de les claus de Ca la Dona i passa aquesta responsabilitat de seguiment i 
seguretat de les claus, (obertura alarmes, control ...) a la Comi Petita perquè una altra dona 
faci aquesta tasca que considera molt important. La Felisa assumia aquesta responsabilitat 
delegada directament per l'Ajuntament perquè durant anys ha sigut la referent de CLD en el 
procés de seguiment de les obres de rehabilitació de l'edifici de Ca al Dona. 
 
Mercè Otero pren el torn de paraula per dir que voldria que constes en l'acta de la reunió 
l'agraïment col·lectiu per la responsabilitat i dedicació que durant aquests anys ha tingut la 
Felisa. Cal que signem un document en què quedi constància que a partir d'ara la Felisa 
queda deslliurada d'aquesta responsabilitat de curadora de les claus de Ca la Dona. 
 
-La Comi Petita fa una crida a què ens corresponsabilitzem en la utilització dels espais de Ca 
la Dona, deixar en les mateixes condicions d'ordre i neteja els espais, és important la gestió 
adequada de les claus. La pujada del preu de la llum incrementarà molt la despesa 
d'estructura de CLD, també aquí podem fer una utilització responsable i sostenible de 
l'energia, procurem apagar les llums. 
 
-Traslladem en aquest punt l'actualització sobre les mesures COVID. Actualment, podem 
tenir el 100% de l'aforament, però garantint distàncies d'1'5 m, cal ventilar els espais i 
mantenir la utilització de la mascareta. Menjar i beure amb restriccions i precaucions. 
 
• 19.10 h. Properes activitats dels projectes de la casa i dels grups de Ca la Dona. 
Cada projecte explica les seves propostes properes que podeu veure a les seves webs i a 
l'agenda de Ca la Dona: 
 

-    FemArt 
Nova exposició “Las Migras de Abya Yala”, premi Mostra de FemArt 2021. El col·lectiu 

d’artistes de Abya Yala esposen  en Ca La Dona obres reivindicatives i  d’apoderament  

feminista. L’exposició recull expressions d’artistes de tots els països d’Amèrica llatina  d’un 

gran valor significatiu i emocional en relació al fet migratori i decolonial. 

Podeu visitar fins al 24 de març.(s’ha prorrogat  fis principis d’abril) 
 

FemArt, junt amb més de  40 grups i col·lectives socials transfeministes i anticapitalistes, 

promou i forma part del projecta col·laboratiu.  L’ULLAl que és un festival de fotografia 

alternatiu i de lliure participació, que pretén visualitzar els  espais de creativitat i rebel·lia, 

situats en les lluites socials de barri, en els feminismes i en les experiències de cossos i 

identitats dissidents que comparteixen una visió crítica i creativa de la ciutat. Al mateix temps 

es pretén generar la recuperació i construcció d’un arxiu visual inclusiu que reculli l’energia 

urbana resistent, diversa i revolucionària d’aquesta ciutat paral·lela, sovint exclosa del camp 

visual hegemònic.   

ULLAL Festival de fotografia incisiva, 12-14 de maig de 2022 en Can Batlló.   

 



- Centre de Documentació 
Inauguren un cicle "SCUM Laude", tesis al descobert, primer capítol d'aquesta temporada el 
22 de febrer a les 19 hores amb l'Anna Fando i Teresa Sanz. 
 
La col·laboració amb les companyes de La Sal facilitarà el desenvolupament d'un dels 
objectius generals del Centre de Documentació: contribuir a la recuperació de la memòria 
històrica feminista per superar el silenci i la invisibilitat que ha exercit el sistema patriarcal 
sobre les dones i les persones dissidents dels estereotips heteropatriarcals. 1-Un esforç molt 
important per la digitalització del Fons personal de Gretel Ammann Martínez (Sant Sebastià, 
1947 – Barcelona, 2000) -lesbiana separatista i feminista radical-. 2-Organització de 
Trobades obertes de catalogació de fons d'arxiu, "Arxivatones" 
 
- Coeducació 
"Sexualitats, identitats i dissidències als centres educatius" 
El grup de coeducació pedagogies feministes de Ca la Dona, us convida a l'acte Identitats 
Sexuals. Comptarem amb la Gema Martret Rodríguez que ens parlarà de la seva 
experiència a les aules. 9 de febrer a les 18h Acte virtual. 
 
- Espais Pels Drets 
Nou espai, Finestra Oberta: espai d'orientació, cura i apoderament, es va consolidant. 
Necessitat de fer una major difusió, està previst un acte presentació pública per col·lectius i 
professionals en els circuits d'atenció a les violències masclistes. 
Aquest trimestre s'han omplert les places dels diversos tallers d'autodefensa feminista: 
TXIKUNG VIRTUAL amb Clarissa Fontana, AUTODEFENSA FEMINISTA amb Clarissa 
Fontana, AIKIDO amb Karin Konkle, MMA (Mixed Martial Arts) amb Mariona 
Om, KICK BOXING amb Cristina Torrico, KICK BOXING amb Mariona Om 
Novembre Feminista, implicació molt activa en l'organització unitària del 8M. S'han fet les 
convocatòries de les assemblees i les comissions de treball 
 
- Klimàtiques en Acció: Petjada ecològica 
L'Àngels exposa la voluntat d'avançar en la petjada ecològica de la casa i activar el grup 
de Klimàtiques en acció. 
 
- Cercle de bruixes 
23 de febrer a les 19h. Presentació del llibre “POR QUÉ VEMOS DINOSAURIOS EN LAS 
NUVES”. Autores: Montserrat Moreno Marimon y Genoveva Sastre Vilarrasa. (Catedràtiques 
Emèrites de la Facultat de Psicologia de la Universitat de Barcelona). 
Intervindran en la presentació: Elisabeth Almeda, Montserrat Pellicer, Genoveva Sastre i 
Montserrat Moreno-Marimon. 
- Feministes per la Independència 
Segueixen amb programació d'activitats sobre els impactes del 1° d'octubre, en els propers 
debats que encara no tenen data parlaran sobre la situació de la gent de l'exili. 
 
- Insurrectas 
4 de febrer a les 19h. "Femininjas" 
Contraataques feministas a las crisis y precariedades. Intercambio de estrategias entre 
Catalunya y Argentina. Participen: Candelaria Botto. Grup Ecofeminita, Mariona Roca. Llar 
per a totes, Sandra Artieda. EPEF Cooperacció, Carme Arcarazo. Sindicat de Llogateres i 
Llogaters 
 
- Onada Feminista 
12 de març a les 11 h a Ca la Dona. EL PRESENT ÉS FEMINISTA 
Amb motiu de la commemoració del Dia Internacional de les Dones, des del col·lectiu Onada 
Feminista organitzem la nostra segona trobada presencial, aquesta vegada posant el focus 
en les veus que estan marcant la lluita feminista de les generacions més joves. Ens 
acompanyaran les periodistes Alba Riera (Ràdio Primavera Sound) i 
Tatiana Rojas (Somos Latinas BCN i Proyecto Berracas), la cantant Gessamí Boada i 
l'activista La Tarsi. A més, després de la xerrada, tindrem un vermut musical a càrrec de PD 



Candela, que amenitzaran el tercer aniversari d'Onada Feminista amb gosseig i purpurina. 
 
- Xarxa de Dones per La Salut 
24 de març a les 18.30, a Ca la Dona "La meva vida, les meves regles. Parlem de salut 
menstrual". Debat de la Xarxa de dones per la salut en què treballàrem els imaginaris, els 
estigmes, la pobresa menstrual , les dones sense regla i els problemes laborals, entre altres 
temes relacionats. Comptarem amb les expertes: Nuria Beitia. Psicòloga i educadora de 
salut sexual i menstrual. Carme Valls Llobet. Metgessa Endocrinòloga. Dona, Salut i Qualitat 
de Vida CAPS. Alba Garcia. Experta en Gènere, Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat, 
Emma Baudais. Especialització en gènere i treballadora del CJAS. 
 
- Dones x Dones 
Comparteixen el comunicat de Dones x Dones davant la militarització del conflicte a 
Ucraïna. Es sumen a totes les reflexions que des del moviment feminista pacifista i 
antimilitarista han sortit aquests dies alertant d'una possible intervenció armada a Ucraïna, 
exigint la no militarització del conflicte i de les fronteres, la no implicació del govern espanyol 
que ja ha enviat arsenal i tropes allà com a membre de l'OTAN i, per tant, exigint la seva 
retirada i demanant la via dialogada del conflicte sense amenaces ni violències com a ÚNIC 
camí per a no destrossar més vides humanes ni el planeta en època d'emergència climàtica i 
de pandèmia mundial. 
 
• 19.35 h. Preparem Juntes/is el 8M a Ca la Dona 
- Introducció: Novembre Feminista. 
 
La Montse Benito explica les propostes del 8M, com serà la manifestació , l'acte final, .com 
han anat a les assemblees etc i es fa una crida a la implicació a les tasques de suport al 
servei de respecte i a la manifestació en general. Podeu trobar tota la informació en 
http://assemblea8m.cat/ 
 
S'informa que continuem recollint diners pel judici Agressió mani 8M2021 i que encara no 
sabem quan serà el judici. 
 
Maria Moron fa la proposta de guarnir la façana de Ca la Dona pel 8M amb les pancartes 
que tenim en l'arxiu de pancartes. Surt una comissió per executar la iniciativa. 
 
• 20.00 h. Activem els Debats de la Comuna? 
 
No tenim temps de parlar del tema i es trasllada a la propera COMUNA. 
 
• 20.00 h. Informació darreres mesures Covid. 
 
S'ha tractat ja anteriorment en el punt d'organització de Ca la Dona. 
 
• 20.00 h. Precs i preguntes. 
 
-La Lola Luna ens explica la incomoditat que ha sentit en el xat de wappsap de la Comuna 
per respostes rebudes quan ha compartit alguns articles. 
 
Alberta fa consideracions sobre les paraules de la Lola Luna i sobre les reticències  que veu 
en la Comi Petita per organitzar un debat seriós sobre diverses posicions ideològiques del 
feminisme en alguns temes de vigent actualitat.   
 
Un torn d'intervencions coincideixen que els articles compartits també s'han sentit malament 
per les afirmacions que manifestaven i per això les respostes. Som conscients que som 
diverses, però que en alguns temes ja hem arribat a consensos després de debats efectuats 
en el marc de la Comuna. Sempre és millor la reflexió i els matisos en el marc dels debats de 
la Comuna que no en el xat. 
 



 
-L’Alberta va sol·licitar rebre el balanç de l'any 2020 i el pressupost de 2021 aprovats en 
l'assemblea general de les sòcies del juny de 2021, a més de l'acta d'aquesta mateixa 
reunió. Va sol·licitar aquesta documentació perquè mai la vaig rebre per part de Ca la Dona.  
Dolo Pulido i Montse Benito van respondre que intentarien lliurar-la el mes aviat possible.  
 
 
-IMPORTANT: enviar les notícies i els actes/activitats de la casa 
a comunicació@caladona.org perquè surtin a l'agenda. 
 
• 20.30 h: propera Comuna, 17 de març 2022. VIRTUAL 
Assemblea sòcies 21 d'abril 
 
• properes/is dinamitzadores/is. Insurrectes, 
 
 

 ACORD  DATA  RESPONSA
BLES  

TERMI
NI  

SEGUIM
ENT 

 Es decideix….   Qui?  2 
setman

es  

Qui? 
On? 

ACORD 1 Anotat en l'acta de la 

reunió l'agraïment 

col·lectiu per la 

responsabilitat i 

dedicació que durant 

aquests anys ha tingut la 

Felisa. Cal que signem 

un document en què 

quedi constància que a 

partir d'ara la Felisa 

queda deslliurada 

d'aquesta responsabilitat 

de curadora de les claus 

de Ca la Dona. 

    

ACORD 2 proposta de guarnir la 
façana de Ca la Dona 
pel 8M amb les 
pancartes que tenim 
en l’arxiu de pancartes. 
Surt una comissió per 
executar la iniciativa.  
 

    

 

 


