COMUNA 17/09/2020
DINAMITZADORES: Vicky i Maria D
ASSISTÈNCIA:
NOM GRUP

COMI PETITA
CENTRE DOC
FemArt
L’hort de Ca la Dona
Espai dels Drets de les Dones
ALIA
ART+FEMINISM BCN
AUTODEFENSA
AVERLASAILAS
BOLLOS EN TEORIA
CALALA
COEDUCACIO
COL·LECTIU PUNT6
COM. VERITAT-MEMÒRIARECONCILIACIÓ DE DONES
COLOMBIANES EN DIÀSPORA
DEBAT FEM
INTERGENERACIONAL
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONES X DONES
EX MIRADES VIOLETA
FEM X INDEPENDENCIA
FEM INDIGNADES
GATAMAULA
INSURRECTAS
MARXA MUNDIAL DONES
MIRADES VIOLETA
MITJORN
MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
ON SÓN LES DONES
PETRA
PROJECTE VACA
SECRETARIA CLD
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
ZAMBRANIANAS

NOM PERSONA

Mireia Bofill, Dolo, Teresa
Camille, Munta O
Anna F, Teresa
RosaMery, Felisa
Marta A

Karin, Clarissa
Dolo
Maria P
Vicky
Adriana, Marta

Lola

Montse C, Vicky, Anni
Loredana, Amada i Montse Pellicer
Anni, Roser P
Dàmaris, Carme Alemany

Marta C, Montse C
Alberta, Emilia
Montse Ca
Montse B, Dolo, Neus C
Che
Mercè V, Gemma, Maria D
Lola G. Luna

Montse C, Marta C
Montse B, Montse C, Muntsa O

Neus R, Mercedes, Marta, Ana C,
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ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 32

Desenvolupament de l’ordre del dia:
1. Aprovació acta anterior i breu roda de presentacions
S’aprova l’acta anterior
Funcionament: Aquesta, és una Comuna d’una sola hora, a causa que abans hem fet
l’Assemblea de sòcies. Com a conseqüència d’això, intentarem anar per feina i no
entrar en debats, malgrat que creiem convenient cercar espais pel debat en les
properes Comunes.
Presentacions: Hem emprat el xat del Zoom com a mètode àgil per la presentació de
les assistents i creiem que ha estat una eina força útil de cara les properes Comunes.
2. Roda d’activitats
 L’Alberta de Mirades Violeta explica i exposa els canvis en el grup amb la
intenció de continuar com a grup de la casa. Hi ha altres intervencions de la
Montse i l’Emilia. Volen fer una exposició sobre dones del passat significatives.
 La Montse P comenta que hi haurà un altre grup, amb altres membres, perquè
hi ha hagut una reestructuració dins el grup Mirades
 La Teresa de FemArt comenta les activitats que han fet i comenta les
companyes de FemArt han engegat el projecte de residències artístiques a la
sala d'exposicions i com l'any passat, les artistes s'instal·len durant un mes i mig
per desenvolupar les seves creacions, alhora que ofereixen formacions,
conferències i tutories amb artistes, activistes, grups de la casa i persones
especialitzades. La temàtica d'Emergències.2 se centra en l'habitatge i per això
han convidat a diferents col·lectius/entitats que els hi aportaran contingut
teòric i polític des de diversos enfocaments. De cara a la segona setmana de
novembre plantejaran una mostra col·lectiva amb les creacions resultants i
mirarem diferents opcions de fer una inauguració "virtual" i/o reduïda
adaptada a les condicions sanitàries per tal de ser més accessible.
Just després d'Emergències, tindrem la mostra FemArt: "La Institució dins meu"
 La Felisa, a causa de motius personals, s’acomiada com a membre del grup
Horteres, tot i que diu que seguirà fins que el projecte subvencionat finalitzi.
 Les companyes de Novembre Feminista informen de l’activitat pel dissabte 19
de setembre sobre Teoria Queer versus feminismes. Informen sobre el canvi de
ubicació pel fet que les inscripcions han desbordat les expectatives i necessiten
un espai més gran. Al mateix temps, per la possibilitat de pluja, han decidit fer
l’acte a les Cotxeres de Sants, la qual es podrà seguir per streaming.
També les companyes expliquen que de cara el marc de mobilitzacions contra
les violències masclistes, entorn el 25 de Novembre, ha pres forma i força la
proposta de fer una cadena humana, la qual es realitzaria el diumenge 22 de
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novembre a les 12h. Si hi ha dones, lesbianes o trans interessades, podeu
assistir a les assemblees preparatòries, tot escrivint un correu electrònic a
novembrefeminista@gmail.com.
 La Vicky ens parla sobre el que ha fet Coeducació durant el primer trimestre del
2020 i sobre les ganes de seguir amb la seva tasca com a grup i com a projecte
de Ca la dona.
 També comenta que pel que fa a l’Espai Infantil, està programat penjar els
dibuixos del concurs de Santa Georgina i fer tot el possible per tal que les
famílies i les seves criatures puguin venir a veure l’exposició i a rebre el
reconeixement als tres dibuixos premiats.
 Les companyes de la Xarxa Feminista comenten que el cap de setmana del 3, 4 i
5 d’octubre tindrà lloc l’Escola Feminista d’Estiu, on alguns dels actes seran
virtuals, excepte el diumenge, el qual serà presencial.
 Des de secretaria es comenta que els tallers d’autodefensa han començat, la
gran majoria amb força èxit.
 Marta Argudo explica que des de Dones Juristes es volen presentar al Premi
ANUE que s’atorga a l’octubre a entitats o persones que tenen una tasca activa
en la defensa dels drets humans. El problema que tenen és que no poden
presentar elles mateixes la candidatura, per això volen demanar si seria
possible que Ca la Dona la presenti per elles. Es parlarà i es gestionarà des de la
Comi petita.
 La Che de Petra comenta que començaran reunions presencials i també les
demandes i campanyes que estan duent a terme:
https://plataformapetra.com/adhesion-permiso-covid-vuelta-al-cole/
https://www.change.org/p/congreso-de-los-diputados-permisos-transferiblesya
 La Loredana recorda la mort de l’advocada kurda Ebru Timtik, en vaga de fam
per la repressió del govern turc d’Erdogan.
 Casa Oberta (Open House): serà el dissabte 24 d’octubre de 10 h a 19 h. Calen
moltes mans de voluntàries de Ca la dona per fer possible la jornada. Qui vulgui
col·laborar, demanem que ens escrigui a info@caladona.org. És importat parlar
sobre l’activisme i la relació amb Ca la Dona. Hem deixat un tema obert i sense
concretar però és urgent per tal de poder dur-lo endavant.
3. Desescalament
La Mercè explica amb tot detall les normes de la desescalament. Tenim a l’abast de
cada activitat, el protocol de Ca la Dona. Va recordar les normes, com netejar-se les
mans a l’entrada, i escriure el nom i telèfon en un registre d’assistència que hi ha a
cada planta, i si no el trobeu, us el facilitaran des de secretaria. Alhora, en activitats
com les d’autodefensa, es pren la temperatura a cada dona, lesbiana i trans, al mateix
temps que se li fa signar una declaració responsable. Anima al fet que els grups de la
casa es trobin en un espai segur com és Ca la Dona (l’Anni comenta que Fxi ja s’han
trobat presencialment amb èxit a Ca la Dona).
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4. Funcionament properes Comunes
La Maria comenta que per les properes Comunes (la d’Octubre o Novembre) hauríem
de fer una revisió dels projectes pel futur i provar d’intentar fer-les en modalitat
presencial i virtual, alhora. També, diu que en les actuals comunes no hi ha temps
material pel debat i que, com vam dir, hem d’intentar generar espais on poder
debatre, reflexionar i replantejar temes on treballar al llarg del curs.
5. Activitats
S’explica el funcionament i l’organització de:
- els Tallers d’autodefensa,
- l’acte del 19S: Teoria Queer vs Feminismes,
- la Xarxa Feminista ens convida a participar a l’EFE (Escola Feminista d’Estiu) i
- l’ Open House, que aquest any serà el 24/10/2020 i necessitem ser un grup de 10
dones per a col·laborar-hi.
6. Aprovar la reforma de la web
Es mostra i s’aprova la refeta de la web http://nova.caladona.org i es recorda que hi
ha un curs de comunicació digital per les sòcies de Ca la dona, on encara us podeu
inscriure. https://caladona.org/agenda-caladona/com-portar-la-comunicacio-del-meugrup-collectiu-o-entitat/
Un cop definida, si es veu bé, s’hi integrarien les webs dels diferents projectes de la
casa.
7.- Incorporació de la Queca Elizalde (Esperança) a la feina de l’Arxiu Digital
Es dona la benvinguda a la incorporació del 14/9/2020 al 13/12/2020 a l’Esperança
com a suport al treball d’arxiu digital del Centre de Documentació de Ca la dona.
8. Altres informacions
Es comenta que com l’any passat, es vol comprar un número de la Grossa. Ho
gestionarà Antònia Pallach.

9. Acordar dates i moderació de les properes Comunes
La propera Comuna serà dimarts 13 d’octubre i la dinamitzaran l’Anna Fando i
l’Alberta Toniolo.
La Comuna del novembre serà el dijous 12.
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3.Resum dels acords:

DATA
ACORD
RESPONSABLES
TERMINI SEGUIMENT
ACORDS
Es decideix….
Qui?
Qui? On?
Portar a la Comi petita la 17/09/2020
Dones
presentació de Dones
Juristes ho
ACORD 1
Marta Argudo 22/09/2020
Juristes als premi ANUE
portarà a la
com a CLD
Comi petita
S’aprova la refeta de la 17/09/2020
Àsia i comi
Àsia i comi de
ACORD 2
web
de
comunicació
http://nova.caladona.org
comunicació
Es comenta que com
17/09/2020
l’any passat, es vol
comprar un número de
Antònia
PENDENT 1 la Grossa entre les
Antònia Pallach 31/12/2020
Pallach
sòcies.
Per les properes
17/09/2020
Comunes (la d’Octubre o
Novembre) fer una
revisió dels projectes pel
futur i provar d’intentar
fer-les en modalitat
PENDENT 2
presencial i virtual,
alhora. Intentar generar
espais on poder debatre,
reflexionar i replantejar
temes on treballar al
llarg del curs.

Les que les
dinamitzin

4. Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS):

GRUP
Anna F i Alberta
Anna F i Alberta

DATA
Octubre
Novembre
Desembre
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5. Voluntàries acollida noves sòcies
GRUP

DATA

Redacció d’aquesta acta: Vicky, Maria i Mercè V
PROPERA COMUNA: 13 d’octubre del 2020
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