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COMUNA 13/10/2020 
 
DINAMITZADORES: Ana F. i Alberta T. 
 
ASSISTÈNCIA: 26 
 
NOM GRUP    NOM PERSONA 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AUTODEFENSA  

AVERLASAILAS Noe 

BOLLOS EN TEORIA Dolo, Apen 

CALALA  

CENTRE DOC Camille, Muntsa , Mercè O, Mireia Bofill, Maria Morón 

CERCLE DE BRUIXES Amada Santos, Loredana, Montse Pellicer 

COEDUCACIO Vicky 

COL·LECTIU PUNT6  

COMISSIO  V-M-R. DONES 

COLOMBIANES EN DIÀSPORA 

 

COMI PETITA Dolo, Montse Cervera, Angels Pujol 

DEBAT FEM 

INTERGENERACIONAL 

 

DONA LLUM  

DONES D’AIGUA  

DONES X DONES Vicky, Montse Cervera. 

Espai dels Drets de les Dones  

FEM  INDIGNADES Dàmaris 

FEM X INDEPENDENCIA Vicky 

FemArt Anna Fando 

GATAMAULA  
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INSURRECTAS Rocío 

L’hort de Ca la Dona Apen 

MARXA MUNDIAL DONES Marta C, Montse C 

MATERNIDADES FEMINISTAS  

MIRADAS VIOLETAS Alberta, Claudia Truzzoli, Silvia 

MITJORN  

MOOLADÉ  

NOVEMBRE FEMINISTA Montse B, Dolo, Montse Cervera. 

ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA Andrea Salazar 

PROJECTE VACA  

SECRETARIA CLD Mercè V, Gemma,  

SÒCIES DE CLD Beatriu Masià , Eulàlia Duran 

TEATRE-DONA  

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT Marta C, Montse Cervera. 

XARXA FEMINISTA Montse B, Montse C, Muntsa O, Mireia Bofill, 

ZAMBRANIANAS  
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Desenvolupament de l’ordre del dia: 
 
 
1. Aprovació acta anterior  
L’Ana F. explica el funcionament de la Comuna, que durarà 2 hores. Recorda els 
acords anteriors: 1er) Portar a la Comi petita la petició de Dones Juristes perquè 
es puguin presentar al Premi ANUE sota la denominació de Ca la Dona (ClD). 
2nd) Renovació de la web de ClD. Acords pendents d’aprovació: A) comprar un 
número de la loteria; B) realitzar les properes Comunes de manera presencial i 
virtual a l’hora; C) crear espais on debatre al llarg de la propera temporada. 
 
S’aprova l’Acta anterior. Després de la Comuna, s’han presentat al·legacions 
i adjuntem seguidament a aquesta acta, la de 17 de setembre de 2020, amb les 
esmenes 
 
2. Acceptació de nous grups 
L’Andrea presenta el grup Onada Feminista. Col·lectiu que té ja 2 anys i que  va 
ser creat per unes estudiants la Facultat de Ciències de la Comunicació de la 
UAB amb l’objectiu de realitzar programes feministes radiofònics. Conveni amb 
Ràdio 4 per la producció del programa Feminisme i obertura d’una pàgina web 
pròpia. La intenció del grup és potenciar la seva presència a les xarxes socials 
amb la producció de vídeos i la obertura d’un canal a youtube. Arribada a aquest 
punt, la plataforma considera necessari tenir un espai físic per les reunions i per 
quedar en contacte amb el teixit feminista de Barcelona. D’aquí la seva sol·licitud 
per entrar a formar part de ClD. 
Montse B. i Vicky donen la benvinguda a Onada Feminista i auguren el 
desenvolupament de sinèrgies positives i col·laboració entre aquest grup i la 
Comissió de comunicació de ClD. 
    Informacions/canvis grups de Ca la Dona:    
Na Claudia T. parla del grup Mirades Violeta informant del fet que es tracta d’un 
col·lectiu obert i que, des del març de 2020, es reuneix setmanalment via Zoom. 
A curt termini, les seves activitats se centraran en: la presentació, a l’àmbit de 
ClD, del llibre escrit per la mateixa Claudia Truzzoli, “Desbordando sexo y 
género”; i l’estudi d’una dotzena de dones del passat que, malgrat l’oblit que ara 
les envolta, representen uns exemples de dones revolucionàries, tant pels seus 
projectes vitals, com per la ruptura de convencions que van suposar respecte a 
la seva època i al seu context social. 
La Loredana dóna compte dels objectius del nou grup Cercle de Bruixes, entre 
els quals destaquen: treballar sobre diverses temàtiques relacionades amb la 
vida quotidiana de les dones; organitzar debats, cinefòrums, presentació de 
llibres i activitats artístiques. 
 
 
 
3. Organització 25N-Cadena Feminista 22N 
Les companyes de Novembre Feminista van subratllar la importància de  
visibilitzar les denúncies vers l’existència de les violències masclistes mitjançant 
accions al carrer en una fase com l’actual, en què la pandèmia i les mesures 
de  “confinaments”  han posat en evidència, de manera dràstica: la persistència 
de les violències masclistes que han fet evident la insuficiència de mesures 
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per part de les polítiques públiques i també una manca de suports socials 
i comunitaris.  
L’objectiu és implicar  a les xarxes de grups que treballen sobre aquesta qüestió 
i que operen en els diversos barris de la ciutat i també en unes poblacions 
perifèriques. La Cadena feminista del 22 N, iniciativa de Novembre Feminista, 
hauria de representar aquesta transversalitat sense mobilitat i generar una sèrie 
de vincles en xarxa que enllacin els diferents llocs de l’àrea metropolitana. ClD 
ha de tenir un paper de primer pla tan en els seus continguts, com en la seva 
organització. A més a més, seria bo que els grups de la casa facin seva aquesta 
proposta. També assenyalen la necessitat d’implicar sectors de l’educació i salut, 
dels sindicats i de les dones lesbianes i trans. Per fer front a l’organització de 
l’acte s’han creat tres comissions: la de manifest, la de comunicació i la de 
participació i extensió. 
Intervé la Montse C. convidant igualment a participar a la Cadena, donat que ClD 
ocuparà un tram de la manifestació. 
La Dolo afegeix que la intenció de l’organització és combinar accions de caràcter 
general amb altres més específiques i radicals. Considerant la extensió de la 
xarxa que es vol muntar, la previsió és que seran necessàries entre 7-8 mil dones 
per muntar la Cadena. 
S’obre un torn de paraules al qual participen l’Amada i la Beatriu. La Dolo, Montse 
B. i Montse C. assenyalen que la cadena tindrà 18 trams i que, de cada un, se’n 
farà responsable una associació que replegui col·lectius de cada indret, donant 
espai a la participació individual i col·lectiva de les dones. Finalment, s’exposa 
l’agenda de les properes reunions de les diverses comissions de la Cadena. 
Però les companyes de Novembre Feminista també deixen clar que caldrà 
treballar sobre la possibilitat que l’evolució de la pandèmia i les noves mesures 
de restriccions d’activitat condicionin el plantejament inicial i calgui buscar 
diferents opcions.  
 
4. Activitats properes i repàs de projectes de Ca la Dona 
 
4a. Valoració de l’EFE (Xarxa Feminista) – 2,3 i 4 d’octubre 
 La Montse C. posa de manifest com aquest any es va celebrar la 10ª Escola 
Feminista, aquest cop dedicada a analitzar temes vinculats a l’ecofeminisme. La 
trobada va permetre un intercanvi útil amb els grups de dones més joves que 
estan treballant sobre aquesta qüestió. Aplaudeix el paper actiu del grup de les 
Horteres que constitueix l’enllaç entre ClD i l’ecofeminisme. La Montse O. explica 
que el grup organitzador encara no s’ha reunit per fer una valoració en detall dels 
resultats de l’Escola, però que la seva opinió és positiva, sobre tot per la qualitat 
de les ponències i pel que fa la inauguració de la modalitat virtual de seguiment 
dels debats, donat que les taules rodones van ser transmeses també via youtube. 
La participació online va oscil·lar entre unes 80-120 espectadores. La Mercè O. 
afegeix que creu important mantenir el format actual de la trobada perquè està 
agafant una estructura veritablement comparable a la d’una escola. 
 
 
4b. Open House 2020 
La Mercè recorda que ara ClD funciona segons aforaments i és precís augmentar 
la cautela i cura, coordinant en primer lloc els fluxos de persones que utilitzen la 
casa perquè no vagin més enllà dels aforaments permesos i no es creuin entre 
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elles. L’actuació imprescindible és reservar les sales via web i no circular 
lliurement pels espais de l’edifici. Després informa sobre les modalitats amb què 
haurà de realitzar-se aquest any la jornada de “casa oberta” que se celebrarà el 
24 d’octubre vinent i que comptarà amb l’ajut de voluntàries dividides en torns i 
horaris. 
 
5. Activitats properes dels grups de Ca la Dona  
5a. La Camille presenta els projectes del Centre de Documentació i que tenen a 
veure amb dues presentacions de llibres. 
5b. La Apen comunica que actualment el grup Horteres no té plans encara molt 
definits. 
5c. La Dolo informa que Espai de Drets està treballant per assumir unes tasques 
que anteriorment exercia el grup Tamaia. 
5d. La Vicky explica els actes que es planteja organitzar el col·lectiu Coeducació. 
5e. L’Ana F. dóna compte de l’activitat de FemArt: el desenvolupament del cicle 
formatiu segons els paràmetres de l’aforament; la mostra de finals d’any; i la 
realització d’un nou mural. La Rocío, del grup InsurRectas, ens parla d’un 
projecte amb col·laboració amb FemArt utilitzant l’arxiu audiovisual de ClD. 
5f. La Vicky exposa que pels dies 4 i 5 de novembre el grup Feministes per la 
Independència ha organitzat un acte de suport a dues companyes encara en 
l’espera de judici. Afegim  a l’acta, que aquest judici va quedar ajornat per tema 
Covid i, hores d’ara, no tenim més informacions. 
 
6. Info 
6a. Secretaria explica les dates i la manera de reservar butlletes de la Grossa de 
Cap d’any. 
6b. La propera Comuna serà el dia 12 de novembre, mentre que la data de la 
Comuna de desembre és el dia 19 (dissabte). Pel que fa aquesta darrera, les 
organitzadores estan pendents de saber si podrà ser presencial  o si s’haurà de 
repetir encara el format virtual.(data a definir) 
6c. La Dolo informa sobre el nou funcionament i la nova composició de la Comi 
petita, posant de manifest: quins van ser els criteris de participació que es van 
aplicar durant els anys passats; el paper que va jugar el factor relleu generacional 
en aquesta darrera renovació. A l’actual Comi Petita (Mercè O-V, Montserrat C., 
Montse B., Dolo P., Teresa S., Àngels  P., ) hem incorporat la Vero, l’Apen i la 
Camille (benvingudes) i han hagut cinc dones que, ara, ens acompanyen des de 
la Comuna (Maria M., Mireia B., Muntsa O-V., Beatriu M., Rosa G.) 
Gràcies a totes   
 
 
 
 
7. Precs i preguntes 
L’Apen, la Montse B. i la Loredana pregunten sobre diferents qüestions. L’Eulàlia 
D. pregunta sobre la possibilitat de realitzar als espais de ClD una exposició 
col·lectiva de totes les sòcies que s’expressen de manera artística. L’Amada i la 
Loredana donen suport a aquesta sol·licitud. Contesten l’Ana F. en representació 
de FemArt, la Dolo i la Montse O., replicant que ClD no és un espai per 
exposicions individuals, que cal treballar per projectes col·lectius i que val la pena 
engegar un debat sobre les modalitats d’ús artístic dels espais de la casa. 
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RESUM DELS ACORDS:  

 

 

 

 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

ACORD 1 
Acceptació ONADA 

FEMINISTA  
com a nou grup 

13/10/2020 
   

ACORD 2 
Implicació en 

l’organització del 25N 
 

  TOTES-NF 

ACORD 3 
Informacions i 

participació a les 
activitats 

 
  TOTES 

PENDENT 1 
Debat sobre les 

exposicions 
col·lectives 

 
   

      

 
  
Redacció d’aquesta acta: Alberta T. 

 

 


