
Resum Comuna virtual – juliol 2020 
 

Participen: Montse Cervera, Bea Masià, Maria Morón, Maria José (Che), Lucía, Muntsa, Lola 
Luna, Loredana, Ana Burgos, Anna, Esther, Carlota, Apen, Miria Bofill, Amada, Montse Benito, 
Alberta, Àsia, Mercè Otero-Vidal, Marta Carrera, Montse Catalàn, Rosa, Júlia i Adriana + 
Secretaria i Comunicació de CLD. 

Grups presents: Averlasailas, Petra. Maternitats feministes, Centre Documentació, Miradas 
Violetas, MeToo, Xarxa Feminista, Novembre Feminista, Feminites per la Independència, 
Coeducació, Grup intergeneracional, Xarxa dones per la salut, Dones per Dones, Tamaia, 
Col·lectiu Punt6 i FemArt   

 

1. Tancament de TAMAIA. Viure sense violència: Les companyes de Tamaia fan una 
síntesi del que ja han explicat en un mail a la Comuna i han publicat a les XXSS posant 
emfàsis en que la causa principal del tancament és el maltracta institucional. Agraeixen 
molt i molt tot el suport rebut i que les ha ajudat en aquests moments tant difícils.  
Estan actives tot i que estan molt cansades i volen fer un bon tancament. Després 
cadascuna decidirem com continuarem. 

a. Es comenta que potser CLD haurà de prendre nous camins amb noves 
propostes per omplir no el buit de Tamaia que és impossible d’omplir però sí  
la necessitat d’atendre la necessitat continuar donant atenció i resposta a les 
violències masclistes des delsdiferents vessants, sigui Novembre Feminista, 
autodefensa feminista, o espais dels drets. 

 
2. Presentació del grup Petra. Maternitats feministes. Es dona la benvinguda del grup 

que explica de forma breu a què ens dediquen, la seva trajectòria a nivell de l’estat i 
les reivindicacions i lluites que ara mateix estan duent a terme: Permisos transferibles, 
ampliació dels permisos i altres propostes sobre els ventres de lloguer, el blindatge a 
homes que maltracten, etc.  El seu objectiu inicial és la defensa de l’opció a poder 
maternar tal i com volen maternar amb un temps de lactància 6 mesos,  amb la 
coresponsabilitat dels homes que a vegades ha perjudicat les dones (redistribució de la 
riquesa i la igualtat home-dona); Prestacions per filles a càrrec (com Europa) i no 
vinculades a la cotització, reconeixement a les Famílies monomarentals de tot el 
permís sencer, les baixes per risc en l’embaràs, excedències remunerades... 
 

3. Open House 2020. Cada any s’ha participat i sempre hi hagut molt èxit de públic però 
l’esforç que representa per a les dones que s’encarreguen és molt gran i aquest any no 
tenim la mateixa disponibilitat.  Es demanen com a mínim un grup de 10 activistes per 
obrir la casa i garanties a l’organització sobre la seguretat de les visitants, voluntàries i 
tot el personal implicat amb l’activitat. 
 

 

 

 



4. Altres aportacions:  
• Necessitat de debats i proposta de tema: la institució dins meu i els feminismes 
• Està pendent posar noms a les sales. Es farà una proposta més concreta 
• Cal fer els vídeos de presentació dels grups que encara no han fet. Estaria bé poder 

tenir-ho per l’Open House. Es farà una nova convocatòria 
• Existeixen ganes de muntar un grup de barri (xarxes de suport) de cara a la pobresa i 

les problemàtiques socials en les quals Ca la Dona s’hi hauria d’implicar més. La Júlia i 
la MariaKy faran una crida. 

• S’informa que CA LA DONA participa al Pla De Xoc.  
• ACTIVITAT 28J: es va fer una crida a participar a les manis. 
• Cal parlar-hi de com compaginar la mobilització al carrer i el mantenir estructures. 

 

La propera Comuna i ASSEMBLEA de CLD serà el 17/9/2020. Coordinaran Vicky i la MariaKY 

 

 

 

 


