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DINAMITZADORES: ALBERTA T. i ANNA F. 
 
ASSISTÈNCIA:  
 
NOM GRUP    NOM PERSONA 

COMI PETITA 
Montse C, Dolo, Vicky, Teresa, Apen, Camille, Montse B, 
Vero 

Centre Doc Camille, Mercè Otero 

FemArt Teresa Sanz 

L’hort de Ca la Dona Apen 

Espai dels Drets de les Dones Montse Benito 

Coeducació Rosa Ma. Aznar, Mercè O. Vicky M. 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AUTODEFENSA  

AVERLASAILAS  

BOLLOS EN TEORIA Apen 

CALALA  

CERCLE DE BRUIXES Loredana, Amada... 

COL·LECTIU PUNT6  

COM. VERITAT-MEM-REC 
DONES COLOMBIANES EN DIÀS 

 

DEBAT FEM INTERG  

DONA CANÇÓ  

DONA LLUM  

DONES D’AIGUA  

DONES X DONES Montse Cervera, Anni Drets, Vicky 

FEM X INDEPENDENCIA Anni Drets, Vicky 

FEM  INDIGNADES  

GATAMAULA  

INSURRECTAS Vero 

MARXA MUNDIAL DONES  

MIRADES VIOLETA Alberta, Emília 

MIGJORN  

MOOLADÉ  

NOVEMBRE FEMINISTA Dolo, Montse B. 

ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA Núria 

PETRA  

PROJECTE VACA  

SECRETARIA CLD Mercè, Gemma 

TEATRE-DONA  

VAGA FEMINISTA  

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT Marta Carrera, Montse C. 

XARXA FEMINISTA Muntsa, Montse C. 

ZAMBRANIANAS  

SÒCIES CA LA DONA MIREIA B, MARIA M 
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ASSISTÈNCIA TOTAL :  
 
Desenvolupament de l’ordre del dia: 
 

1. 18.00 h  Salutacions i acollida   
 
Alberta s’encarrega de dinamitzar la comuna. 
 

2. 18.15 h. Aprovació acta anterior  
 
Alberta llegeix les esmenes sobre l’acte anterior. La primera intervenció per a fer al·legacions 
respecte la correcció/modificació de l’acte anterior. En aquest sentit, el grup Mirades Violeta 
vol que consti en la present acta que no comparteix el contingut de les esmenes que es van fer 
en el document de l’acta anterior. D’aquesta manera donen per tancada la discussió.  
 
Com que no hi ha cap més intervenció, queden aprovades les esmenes incorporades a l’acta de 
la comuna del 17 de setembre i també s’aprova l’acta de la comuna del 13 d’octubre. 
 
Amada,  de Cercle de Bruixes vol compartir la seva preocupació respecte el tema de les 
esmenes, del desacord i de la posterior formació de dos grups; de tal manera fa saber que 
voldria tenir accés al contingut de la carta de les esmenes. 
 
Alberta demana que es facin intervencions amb respecte, i demana a Emília si pot contestar a 
l’Amada. 
 
Emilia de Mirades Violeta es remet a les intervencions de la passada comuna del 17 de 
setembre, en la qual es va produir la discussió. D’aquesta manera no cal entrar en reproduir 
tot el debat d’aquell dia, sinó que només cal indicar que allò recollit a l’acta (en el document 
redactat), des del seu punt de vista, no recull el que el grup volia fer saber. 
 
Mercè de Coordinació de Ca La Dona, demana el torn de paraula per tal d’explicar el procés de 
donar resposta a les esmenes de la redacció de l’acta. De cara a futures revisions, però, 
demana que no s’esperi a debatre en la comuna, sinó que pogués ser un procés més àgil. 
 
Loredana de Cercle de Bruixes també intervé en el mateix sentit que Amanda. Defèn 
l’autonomia dels grups i fa saber el seu desacord amb com s’ha gestionat el desacord que hi va 
haver-hi en la creació i separació dels dos grups. 
 
Emilia de Mirades Violeta torna a insistir en que cal diferenciar el debat que es produeix en 
una comuna i el contingut que es recull a les actes, a les quals els dona un valor específic molt 
important. D’aquesta manera s’ha demanat que es rectifiqui la redacció, i no pas que es 
discuteixin els continguts de la comuna. 
 
Mercè de Coordinació de Ca La Dona demana disculpes si en algun moment s’ha mal 
interpretat el contingut de la Comuna, ja que la revisió de l’acta es va fer amb el visionat de la 
gravació de la trobada virtual. Per tancar el tema proposa: afegir el punt de desacord a la 
mateixa acta del 17 de setembre i que, en la present acta, hi consti que en la Comuna que 
recull aquesta acta s’han presentat unes esmenes amb les quals el grup de Mirades Violeta 
encara no hi està d’acord. Si es vol presentar un text alternatiu a la propera Comuna, o més 
endavant, serà benvingut i integrat a l’acta corresponent 
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ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

ACORD 1 

 afegir el punt de 
desacord a la mateixa 
acta del 17 de setembre i 
que en la present acta 
consti que en la comuna 
que recull aquesta acta 
s’han presentat unes 
esmenes amb les quals 
el grup de Mirades 
Violeta encara no hi està 
d’acord.  
Si es vol presentar un 
text alternatiu a la 
propera Comuna, o més 
endavant, serà 
benvingut i integrat a 
l’acta corresponent 
 

12/11/20 

 
Comuna 
15/12/20  

ACORD 2 

Contacte amb els grups 
de la casa que fa temps 
que no assisteixin a la 

Comuna 

 

Montse Cervera Enviada La Comi 

PENDENT 1 
Possibilitat presencial de 

final de trimestre  
20 de 

desembre 
Dolo Pulido  20/12/20 La Comi  

 
     

 
 
 

3. Roda informativa sobre els Actes del 25N 
 

Les companyes de Novembre Feminista ens comuniquen que es manté la proposta de la 
cadena feminista pel dia 22N a les 12h a Barcelona, amb totes les mesures pel COVID. De 
moment, el PROCICAT no ha prohibit la iniciativa. Ja s’ha posat en marxa, des de la pàgina web 
de novembre feminista, vinculada a Ca La Dona, les inscripcions per trams. S’estan plantejant 
iniciatives per replicar aquesta cadena i dinamitzar actes en diverses poblacions properes a 
Barcelona. Insisteixen en que és important visibilitzar les violències masclistes, especialment 
en aquest context de “confinaments”. Des de l’organització de la cadena esperen poder 
mesurar la viabilitat de l’acte amb el nombre d’inscrites, les indicacions de PROCICAT i les 
indicacions de Sanitat. S’han fet 500 mascaretes “Vives i rebels”, que es poden adquirir 
mitjançant la web. Informen que hi haurà torns de distribució de les mascaretes tots els dies 
menys el diumenge: de 16h a 19h. I dimarts i dijous de 11h a 13h. El cartell i la campanya 
gràfica  es distribuirà per les xarxes. Es faran uns domassos per als balcons i tenim prevista una 
cassolada pel 25 de novembre a les 20h. 
 
S’informa que de moment (a poques hores d’obrir les inscripcions ) s’han inscrit unes 200-300 
persones i anima a fer les inscripcions per una millor coordinació de l’acte. Si no s’arriba a 
aproximadament 3000 persones, és possible que s’hagin d’ajuntar trams i redimensionar la 
cadena. També demanen implicació en la comunicació i difusió. 
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La Cadena Feminista  és una  crida explicita per a dones, lesbianes i trans; que els homes que 
vulguin participar i donar suport ho facin en un segon pla.  
 
Les companyes d’ Onades Feministes ofereixen la col·laboració del seu grup en tasques de 
difusió i comunicació, sobretot fent notar que tenen accés a públic més jove. També tenen 
pensat fer un reportatge radiofònic (Radio 4) de la jornada del 22N. En aquest sentit, voldria 
estar en contacte amb les organitzadores, per realitzar entrevistes i tenir informació més 
directa. Deixa el correu electrònic i es coordinen. 
 
L'Anni  Drets vol aportar una reflexió sobre la participació dels homes cisgènere a la jornada 
del 22N. Troba absurd que s’inscriguin homes. Vol que consti en la present acte, que els homes 
cisgènere feministes ja tenen altres espais i no cal ,per tant, cedir-ne més. Per concloure diu 
que el feminisme i els grups de dones són de dones. 
 
Des de l’organització de la cadena demanen enèrgicament a apuntar-se i inscriure’s a la 
cadena. També demanen a les participants que s’apuntin, mitjançant un correu a secretaria de 
Ca La Dona, per tal d’organitzar els torns per vendre les mascaretes. 
 

4. Roda informativa sobre les activitats al voltant del 25 N. 
 
Per part  de Coeducació comenten que el dia 13 de novembre a les 17:30, realitzaran l’acte 
“Soroll, resistències, cures i sororitats des de les pedagogies feministes” on hi haurà la Nereida 
Carrillo (Comunicació i xarxes), la Neus Moreno (Cures i salut) i l’Amparo Tomé (Coeducació i 
pedagogia). La taula rodona vol reflexionar sobre com s’enfoca, des de les pedagogies 
feministes, tota la situació que estem vivint amb la crisi sanitària en l’àmbit de l’escola i els 
instituts. Animen a tothom a participar d’aquesta trobada virtual.  
 
Novembre Feminista comparteix la informació de que Dones Juristes tenen previst organitzar 
un acte el dia 19, amb la comissió de dones del col·legi d’advocats “Abordatge de les violències 
sexuals: una mirada pluridisciplinar”. 
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5. Roda d’informació de les activitats realitzats pels grups de Ca La Dona 
 
Des de el Centre de Documentació de Ca La Dona informen sobre que el proper dilluns dia 16 
faran una presentació del llibre autobiogràfic de Mercedes Vilanova “Tres paisajes sin 
puertas”, que es farà de manera virtual. També proposen una nova sessió de lectura col·lectiva 
virtual, donat que ha tingut molt bona acollida, de la qual informaran per xarxes. 
 
Coeducació explica que es reuneixen un cop al mes amb l’objectiu de seguir formant-se, 
investigar i proposar reflexions des de les pedagogies feministes. De moment es reuneixen de 
manera virtual. Volen re-emprendre trobades de lectures específiques al voltant de temes 
coeducatius i comentar-les, tot i que encara no tenen dates tancades. En la propera reunió que 
tindran proposaran els objectius d’aquest curs. Volen seguir com fins ara, però sense oblidar el 
punt de vista de les vivències dins de les aules (problemàtiques, passes enrere, possibilitats, 
etc.). Comenten que, en la línia dels anteriors anys, es proposarà un tema de formació al mes. I 
s’obrirà més enllà de la participació exclusiva del professorat, ja que no serà reglada/ 
acreditada. Podrien apuntar-se moltes més dones i també captar l’atenció de les més joves o 
adolescents, ja que han pogut copsar que venen a demanar assessorament. Tenir la mirada en 
la doble vessant: temes virtuals i temes presencials, flexibles per poder-se adaptar. 
 
FemArt exposen que han treballat per organitzar les dues exposicions previstes per aquest 
curs, que tot i ser pensades com a presencials, han hagut de repensar-se des de la virtualitat. 
En aquest sentit, els darrers mesos hem treballat amb el projecte Emergències, que és un 
projecte de residència col·lectiva. Un grup de dones que treballen durant un o dos mesos a 
l’espai de Ca La Dona (com a laboratori i espai expositiu) per tal de relacionar-se entre elles i 
amb les activistes de Ca La Dona. D’aquesta manera, sorgeixen projectes artístics en relació als 
moviments socials i a les preocupacions actuals. Aquest any el tema proposat és l’habitatge. 
Hem tingut unes formacions amb Lucía Egaña, Mercè Otero, Elena Fraj, Judit Vidiella i han 
vingut representants dels sindicats d’habitatge, Punt 6, Cooperativa Voltes i la performer 
Marikarmenfree. El projecte finalment no podrà desenvolupar-se amb una exposició definitiva 
presencial, entre altres coses hem hagut de fer front a un confinament degut a un cas de 
COVID entre les residents. La bona notícia és que el grup d’artistes i curadores tenen previst 
una plataforma virtual per presentar el projecte i els processos artístics a partir del 19 de 
novembre. A més, el grup seguirà treballant a Ca La Dona i vinculat amb FemArt de manera 
que a l’estiu és possible que puguem desenvolupar una presentació presencial. També estem 
preparant la Mostra Gran, com cada any, que enguany que es titula la “Institució dins meu”, 
que la volem instal·lar a l’espai expositiu i veurem de quina manera pot ser visitada: per mitjà 
d’inscripcions, per un tour virtual a l’espai, per mitjà d’audioguies, etc. Està prevista per 
mitjans de desembre i que s’estengui fins mitjans de febrer. S’han triat 17 projectes, es faran i 
es gravaran performances i vídeos. Teresa demana que es consultin les pàgines web de FemArt 
per tal d’estar al dia de les activitats. També seguim amb el projecte de Muralistes, dels quals 
editarem unes postals que podreu col·leccionar. També s’afegeix el projecte RapÀtrides, en els 
que es grava un petit vídeo amb poetes o raperes en relació als murals que anem fent. Hem 
treballat molt l’arxiu i també podeu consultar-ho en línia. No tenim encara pensat el tema de 
les convocatòries de l’any vinent. 
 
El grup de l’Hort explica l’activitat al voltant del dia dels morts, que es va fer en col·laboració al 
col·lectiu la Sardineta de la Barceloneta i també amb l’Hort del Forat de la Vergonya. 
Conjuntament van fer un altar que recordava a les activistes de les lluites pels drets a la Terra 
mortes en el darrer any. Insurrectas van recollir material gràfic, va ser molt maco. Ara s’estan 
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dedicant a mantenir l’Hort. Estan preparant el canvi d’estació/temporada de tardor a l’hivern, 
el desembre. 
 
D’Espais pels Drets explica que aquest espai volia aglutinar tots aquells grups que tenien com a 
objectiu treballar les violències masclistes. Primer eren Dones Juristes i Tamaia, després es va 
incorporar Novembre Feminista (activisme). Poc a poc hem anat estenent aquest espai a altres 
grups com l’Autodefensa de la casa. Amb la sortida de la Casa de Tamaia, l’espai de drets es va 
reunir per tal de debatre sobre la continuïtat d’oferir un espai d’acompanyament psicològic o 
teràpia emocional per aquelles persones que han viscut violències masclistes. De moment, el 
debat està obert: d’un a banda veuen que caldria un debat profund sobre com s’aborden les 
violències als grups de treball; per l’altra, voldrien trobar la manera de continuar oferint un 
recursos d’acompanyament. Es convida al grup de Coeducació, ja que s’entén com un espai 
clau en la prevenció de les violències masclistes.  
 

6. Planificació grups en els possible escenaris de COVID 20 
 
Des de la Coordinació de Ca La Dona s’ informa sobre les darreres actualitzacions respecte les 
mesures que s’han de prendre per prevenir el risc de contagi del virus. La Comi valora cada 
dilluns aquelles activitats que puguin seguir fent-se presencialment durant la setmana segons 
l’evolució de la situació sociosanitària. La informació en aquest sentit es publica setmanalment 
al WhatsApp de la Comuna. Informa que, de cara la setmana que ve Ca la Dona manté oberta 
la casa per aquelles activitats informades a Secretaria. Els Tallers d’autodefensa , KB i Arts 
Marcials, alternaran la forma virtual i presencial, segons el seguiment i els resultats que vagin 
obtenint les formadores. La novetat és que s’han recuperat la major part de l’activitat 
presencial dels tallers d’autodefensa, al ser un espai de cures col·lectives. Tot i això, s’ha 
d’insistir en continuar essent curoses i intensificar la prevenció. Insisteix en que és 
imprescindible reservar prèviament visita a Secretaria (Dins d’horari: Dilluns a Divendres de 10-
14h i de 16-20h). Així mateix recorda que cadascú es responsable de l’acollida de les persones 
que conformen l’activitat proposada, de la desinfecció i registre de les persones i els espais, de 
mantenir-se a l’espai en el que es fa l’activitat i evitar desplaçaments per la casa, d’acordar els 
recorreguts per l’interior de la casa de tal manera que evitem creuar-nos entre grups. La idea 
no es restringir les iniciatives, sinó organitzar activitats que puguin garantir que no hi hagin 
contagis a la casa, coordinant i pensant en tot moment amb aquesta prevenció. 
 
La Comi dona una informació que recull les dades de l’activitat que hi ha hagut a Ca La Dona; 
que compara l’activitat presencial i les activitats virtuals durant l’exercici de l’any 2020. Tot i 
que hem estat ràpides en l’adaptació virtual, les activitats realitzades d’enguany no superen les 
activitats previstes. Per tant, aquestes gràfiques constaten empíricament que s’han fet menys 
activitats de les habituals. Que es va començar amb molta potència les activitats en línia, però 
que ara han caigut una mica. Per això llancen la pregunta als grups: Com es troben els grups en 
aquest sentit? Quin és l’ambient anímic i emocional dels grups? 
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Totals d’activitats virtuals i presencials 
 

 
 

 
 
Es socialitzen les experiències del  l’Hort i a Bollos en teoria. A l’Hort, s’ha pogut mantenir 
l’activitat presencial, al ser un espai a l’aire lliure. En canvi, troba que a Bollos en teoria està tot 
més parat, no han fet res virtual. Necessiten una presencialitat, però les mesures de 
confinament perimetral els caps de setmana els hi dificulta, es reuneixen els dissabtes. 
 
La Marxa Mundial,  Explica que el seu grup està també en Standby. Recorda de el fill de la 
desapareguda Marta Recasens vindrà a portar els llibres de la seva biblioteca per deixar-les a 
Ca La Dona. Aquest fet ha afectat al grup, que també ha sumat la crisi sanitària. 
 
Cercle de Bruixes reflexiona sobre el despertar creatiu de l’inici de la pandèmia, durant el 
confinament obligat (llegir, pintar, escriure,...fer qualsevol cosa que ocupés la ment). Tot i així, 
en la resta del món estan succeint canvis molt importants, i cal connectar amb tots aquests 
moviments. La creativitat i l’expressió haurien de poder formar part de les nostres vides, per 
exemple, des de Cercle de Bruixes volen buscar espais per pensar coses sobre el treball de les 
dones a les fàbriques. Recomana una frase per l’espai de drets “La violència sexual es l ‘ únic 
delicte que en tot el mon te com a  principal sospitosa a la víctima”. 
 
Des de Novembre Feminista, fan una reflexió, es possible que en aquestes dates estem 
cansades de tanta pantalla (per exemple, la comuna va començar amb xifres de 40 persones i 
ara torna a estar en les xifres que tenia quan es feien presencialment). Veuen convenient 
seguir treballant, de cara a les agendes de l’any vinent, en plans A i B, sense sentir frustració 
sobre si les coses es poden o no es poden fer presencialment. D’una banda, promoure 
activitats a Ca La Dona amb totes les garanties de seguretat; sent conscients que la gent, en 
aquest context de pandèmia, o si estan més o menys afectades per la mateixa no vol sortir i 
participar tant de les mateixes. 
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Des de la Xarxa Feminista i Centre de Documentació es reflexiona sobre les activitats 
presencials. Només algunes s’han pogut tirar endavant i els aforaments s’han reduït. D’altres 
vegades, no es possible desplaçar-s’hi per assistir-hi, ja que la vida ha canviat i també la 
manera de com ens movem i organitzem. I aquest fet ens ha fet pensar en que es podrien fer 
activitats amb l’opció de ser presencial i virtual al mateix temps. Però tècnicament és 
complicat. La majoria de la gent tampoc s’apunta a la presencialitat. Hauríem de poder trobar 
la combinació, podria ser una cosa de recursos tècnics. Algunes coses del confinament i 
pandèmia  s’han quedat per sempre, i per això cal pensar en aquesta distància. 
 
La Xarxa de Dones per la Salut, s’ha reunit virtualment, i aquesta manera s’ha instal·lat. La 
gent té recança als desplaçaments. Creu que seria precís anar fent alguna cosa de tant en tant. 
S’ha creat una situació complicada per trobar-nos. No s’ha d’abandonar la possibilitat de 
trobada. També caldria fer més coses lúdiques, com anar a veure exposicions, anar al teatre, 
etc. per no perdre el contacte. Les manifestacions també han canviat, proposa sortir d’aquesta 
tristesa. 
 
El Cercle de Bruixes parla sobre les casuístiques diverses i els punts de vista diferents 
(generacions diferents, punts de vista diversos, ...). Proposen generar espais per compartir les 
vivències. feliciten les formacions de comunicació d’Àsia, sobre com administrar i gestionar les 
xarxes. Pregunta sobre com poder accedir als espais de Ca La Dona.  
 
El Centre Documentació també feliciten a l ‘ Àsia pels cursos de comunicació. 
 
Des de FemArt expressen que la virtualitat no els agrada gens. L’única cosa positiva es tornar a 
freqüentar l’espai físic de Ca La Dona, tot i les complicacions i les pors al contagi. Parlar amb 
les secretàries, organitzar la residència artística, etc. Creu que les activitats híbrides no 
funcionen, perquè tothom prefereix evitar els desplaçaments. Planteja fer actes amb un 
màxim de 20 persones, enregistrar-les i passar-les en diferit. D’aquesta manera esdevé un 
privilegi estar-hi presencialment, cosa que genera una altra dinàmica. Amb torns, amb 
activitats presencials amb poc públic que es gravaran i es penjaran a les xarxes en diferit. Les 
reunions de grups i el lloc on es cuinen les idees es poden fer a Ca La Dona, sempre i quan 
anem amb molt de compte. 
 
Novembre Feminista proposen una trobada presencial en una plaça, donat que és un espai 
obert. Per exemple, a la plaça de les dones un cap de setmana. Fer una trobada de Ca La Dona 
al carrer. D’altra banda, per evitar que persones se sentin lluny, s’hauria de mirar el tema del 
Streaming i mixte, a nivell tècnic, per veure si ho podem implementar. 
 
L’Anni Drets fa la proposta de anar a visitar l’exposició de Dones a la Ones, de l’Elvira Altés. Es 
podria convocar des de Ca La Dona, connectar amb l’Elvira o amb l’Alícia.  
 
Des de l’Espai infantil exposen que s’han sentit frustrades a causa de no poder obrir l’espai 
infantil. Perquè un espai infantil sense canalla és inviable. Totes les activitats han quedat 
penjades i ha costat molt pensar maneres per mantenir l’espai viu. La virtualitat en la canalla, 
no és indicat, perquè estan saturats.  
 
Es va donar coincidència en varies intervencions per anar a visitar l’exposició del MACBA de la 
Fina Miralles, i una altra exposició a l Art Santa Mònica sobre “Activistes per la Vida” (foto 
periodista Gervasio Sánchez). Es proposa fer la propera comuna a la plaça, recollint el que s’ha 
proposat anteriorment. 
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7. Participació dels grups a les comunes i l’Acollida de grups 
 
La Comi presenta les gràfiques de participació dels grups a la Comuna. En la línia amb les 
anteriors gràfiques, respecte la participació hi ha hagut un moviment similar. Hi ha uns mesos 
en els que va pujar moltíssim l’assistència, i després s’ha anat baixant. Alguns grups de la casa, 
que ja van dir que no podrien participar, que no es veuen mai. S’hauria d’aprofitar aquesta 
virtualitat per animar a que aquests grups participin a les comunes, venen poc o no venen 
gairebé mai. Hauríem de convidar directament aquests grups a participar. 
 

 

 
 

En aquest punt es parla sobre l’Acollida i la presentació del projecte de Ca La Dona a noves 
possibles sòcies que volen conèixer l’espai. Habitualment una o dues activistes de la casa 
presenten l’espai i fan una petita xerrada sobre Ca La Dona. Virtualment és una mica més 
complicat, perquè no pots mostrar l’espai, si són poques es podria fer de forma presencial. Es 
demana als grups reforços per participar. Per fer l’acollida és interessant formar parelles de 
dones amb molta experiència a Ca La Dona i perfils més joves, per així poder comunicar dues 
perspectives vivencials, que resulta molt enriquidor.  
 

8. Propera Comuna 
 
Per part de la moderació de la Comuna s’ exposa que la propera Comuna serà el 15 de 
desembre, amb format virtual i que cal escollir les dues properes dinamitzadores que puguin 
coordinar les dues següents comunes. La proposta de Ca La Dona és fer una rotació per ordre 
alfabètic (atenent a les primeres lletres dels grups), que cada trimestre hi hagi una dona d’un 
grup i una dona d’un altre. 
 
La moderació de la Comuna llegeix en ordre alfabètic els grups. Ho faran Bollos en teoria ( 
Apen) i  el Centre de Documentació (Camille).  
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9. Precs i preguntes 
 
Des de La Comi es fa la proposa que a la Comuna del mes de desembre els grups exposin, en 
una roda, com s’imaginen l’activitat del 2021 a Ca La Dona. S’han d’elaborar estratègies 
individuals i col·lectives per enfortir-nos i poder planificar de cara a l’any vinent que sembla ser 
que continuarem de forma similar. Fer l’esforç per la presencialitat però pensant les 
possibilitats virtuals. 
 
Diferents opinions coincideixen que es faci un correu en aquest sentit, i així estimular la 
participació dels grups que no venen tant. També recomana l’experiència d’activitats semi-
presencials, que els grups acompanyin a les persones convidades o ponents presencialment, 
per donar suport a les persones que es programen, i d’aquesta manera no se senten soles en la 
intervenció a les sessions virtuals. 
 
Organització i difusió de les activitats dels grups de Ca la Dona 

 
Tal com hem acordat a la Secretaria, amb la finalitat de coordinar i que no se'ns perdi la 
informació de les activitats que es fan a la casa, hem proposat, com ja ho vam fer al 
confinament, de dir a grups i projectes, col·laboradores i treballadores, que totes les activitats 
que coneguem que es vulguin fer en el format virtual o presencial ens les envieu a 
info@caladona.org. 
També inclouria quan hi ha reserves d'espais. Bàsicament, perquè no se'ns passi per alt cap 
activitat per ser anunciada o tinguda en compte per gestionar-la. 
 
El recorregut per les activitats seria: 
1er. Correu a info@caladona.org, on es contesta a la demanda per donar el vist-i-plau per fer o 
no l'activitat i se'ls hi explicarà el què han de fer (omplir el formulari i enviar correu a 
comunicacio@caladona.org amb cartell i informació per difondre a les xarxes socials). 
3er. Es fan inscripcions per web i contacta amb agenda@caladona.org, si cal gestionar-les. 
4rt. Si necessiten alguna factura cal que es posin en contacte amb coordinacio@caladona.org 
 
Per temes de difusió d'activitats externes a cld, directament a comunicacio@caladona.org 
 
O sigui que qualsevol proposta, hauria de passar per info@caladona.org per veure abans com 
es gestiona; i la Comi Petita ho revisa. I després en farem la difusió i veurem com i quin espai 
reservem. 
 
És una proposta des de la Secretaria per evitar que es perdi informacions pel bon 
funcionament i difusió de l'activitat 
 
 
 

10. Final 
 
Ens acomiadem enèrgicament i amb moltes mostres d’afecte. 
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