
 
 
ACTA COMUNA 18/02/2021 

   
Dinamitzadores: Col·lectiu Punt 6, Roser Casanovas i Magda Isard  
 

COMI PETITA 
Mercè (Secretaria), Vicky 
Montse B, Vero, Dolo P, Montse C 

Centre Doc Maria M, Camile R., Mireia B, Muntsa 
FemArt Teresa S 
L’hort de Ca la Dona Apen 
Espai dels Drets de les Dones Karin K 
Coeducació Vicky M. 
ALIA Núria V. 
ART+FEMINISM BCN  
AUTODEFENSA Karin K 
AVERLASAILAS  
BOLLOS EN TEORIA Apen, Verónica 
CALALA Maria Palomares 
CERCLE DE BRUIXES Montse P, Amada Santos, Loredana 
COL·LECTIU PUNT6 Roser i Magda 
COM. VERITAT-MEMÒRIA-
RECONCILIACIÓ DE DONES 
COLOMBIANES EN DIÀSPORA 

 

DEBAT FEM INTERG  
DONA CANÇÓ  
DONA LLUM  
DONES D’AIGUA  
DONES X DONES Vicky M. I Montse C. 
FEM X INDEPENDENCIA Núria V. 
FEM  INDIGNADES  
GATAMAULA  
INSURRECTAS  Vero 
MARXA MUNDIAL DONES  
MIRADES VIOLETA Alberta Toniolo, Manuela, Sílvia, Mònica C 
MIGJORN  
MOOLADÉ  
NOVEMBRE FEMINISTA Dolo P, Montse B 
ON SÓN LES DONES  
ONADA FEMINISTA Maria Capell, Mireia 
PETRA  
PROJECTE VACA  



SECRETARIA CLD Gemma 
TEATRE-DONA  
VAGA FEMINISTA Montse B i Dolo P. 
VEUS DE DONES  
VEUS GITANES  
XARXA DONES SALUT Montse Cervera, Montse Català 
XARXA FEMINISTA Montse B, Montse C, Mireia B, Muntsa 
ZAMBRANIANAS  

 

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 33 

1.  Salutacions i acollida.  

Hem esperat uns minuts de cortesia perquè totes ens anéssim connectant. 

2.  Aprovació acta anterior, revisar acords i esmenes, si s’escau.  

Lectura dels acords 1, 2 i 3 de l’acta anterior. Es recorda de recuperar l’esquema per 
poder fer el seguiment dels acords. 

Acords de l’acte de la COMUNA del 19/01/2021: 

 

Sorgeix debat respecte l’acord 3: Signem a favor del manifest dels drets de les persones 
trans. 

Mirades Violeta aporta que s’hauria de demanar l’opinió a les sòcies i als grups, no 
només les persones assistents a les assemblea en decisions d’aquest tipus. També 
demana que els acords vinculats a signar manifestos vagin lligats a un debat previ. 
Algunes no es van adonar que es debatia i s’opinava sobre aquest tema. 

Per altra banda, es demana, en diverses intervencions, la responsabilitat col·lectiva de no 



qüestionar el funcionament de presa de decisions mitjançant el consens, ja que és 
l’aposta de la Comuna de Ca la Dona, no la votació. A més, també es fa una crida per 
respectar la feina de les companyes, per tal de no menysprear acords que han sortit fruit 
d’un debat argumentat. Es comenta que aquest acord ha sigut producte de debat, i 
també s’ha fet extensiu a les sòcies en el moment que participen de la comuna. 

S’acorda finalment que s’aprova l’acta anterior amb tots els acords inclosos, tenint en 
compte que els dubtes sorgits respecte l’acord 3 no eren pel fet d’estar en desacord del 
manifest sencer, sinó que tan sols es qüestionaven alguns dels punts d’aquest, per un 
dels col·lectius assistents a la Comuna. 

3. Informacions diverses vinculades a les activitats dels projectes, grups i  col·lectius de 
Ca la Dona:  

- Proposta de presentació de treball col·lectiu per a la trobada de “Cures i 
Espai”. 

Congrés d’arquitectura i cures/Congreso de arquitectura y cuidados: És un congrés que 
inclou participacions com a científiques i també com a grups i col·lectius de dones. 

Proposta Apen: Participar-hi com a Comuna, per tal de pensar i repensar l’espai de Ca la 
Dona en temps de pandèmia. D’aquesta manera poder parlar de com ens sentim totes 
en relació a la Casa, i com estem tirant endavant la nostra lluita feminista en temps de 
pandèmia. 

Opinions: 

- Col·lectiu Punt 6 no estan convidades. El Congrés genera cert qüestionament en 
no haver tingut en compte l’expertesa d’anys treballant en aquest àmbit de la 
cooperativa Punt 6.  

- Algunes opinen que tenint en compte que tampoc tenim tanta força per fer un 
seguiment, si a més a més, el grup expert de la Casa no hi té bona sintonia, no cal 
destinar-hi esforços.  

- Altres, en canvi, consideren que ja que l’Apen s’ha treballat l’aproximació amb 
aquest congrés, seguir d’alguna manera generant alguna proposta. 

Acord: Generar un grup i que s’apunti qui estigui interessada, per primer analitzar 
l’origen del congrés, si val la pena, i en cas afirmatiu, preparar una proposta. De moment, 
hi ha apuntades l’Apen i Punt 6.  
 

- Roda d’intervencions dels projectes, grups i col·lectius de Ca la Dona. 
 
Col·lectiu Punt 6: Mail del Diari Ara sobre per la participació en un especial pel dia 8 de 
març a les planes centrals del diari. Al encapçalament del mail sembla que ens estiguin 
oferint donar a conèixer la feina que estem fent per implementar l’urbanisme feminista 
en la nostra societat. Amb frases com: “És per aquest motiu que ens agradaria contar 
amb COL-LECTIU PUNT 6 com a Entitat referent a Catalunya explicant-nos la vostra  tasca 
i serveis  que oferiu  amb un article o entrevista a qui cregueu convenient”. Per acabar el 
mail amb el cost que tindria per nosaltres si volíem omplir amb contingut nostre algun 



espai: Cost especial per ser clients : 1/3 pàgina:………550€  +IVA, ½ pàgina:………  750
€  +IVA i 1 pàgina……… 1.200€ + IVA. PODEM FRACCIONAR EL PAGAMENT. Resto a 
l'espera de la vostra confirmació per incloure-us al sumari de l'edició, obtenir el millor 
espai possible i coordinar continguts”. Estem molt indignades amb el diari Ara i hem 
respòs això: Aquesta proposta ens sembla una vergonya tant pel periodisme com per la 
lluita feminista. Qui ha d'aparèixer als mitjans de comunicació són els col·lectius que 
treballen cada dia i que estan en la lluita per canviar la societat, no les empreses que s'ho 
poden pagar i que ho faran servir per un genderwashing.  
Quedem també obertes a si més endavant o en una altra ocasió cal fer alguna acció més 
conjunta per denunciar la mercantilització dels feminismes i de les nostres lluites... 

Col·lectiu Punt 6: ha demanat una carta de suport a Ca la Dona per un projecte que hem 
demanat el programa de beques Premis Barcelona 2020 que atorga l’ICUB per projectes 
de recerca. El projecte es titula “Barcelona, ciudad narrada. Mujeres, memoria y 
comunidad”. Es un projecte d’investigació sobre pràctiques culturals comunitàries que 
dóna valor a la presència de les dones en les transformacions dels seus entorns 
construïts (equipaments, carrers i barris), polítics i socials. És un projecte que vol sumar a 
la recuperació i a la visibilitat de la memòria col·lectiva de les dones. Seguirem informant 
dels avenços.  

Novembre Feminista: informa que divendres 26 a les 18h organitzen un debat al voltant 
de reflexions feministes sobre l’avantprojecte de llei de llibertat sexual. Amb la 
participació de la Patsilí Toledo, doctora en Dret Públic UAB i professora Gènere i Justícia 
Penal UPF, ens aproparà a aquests aspectes de la nova legalitat. 

https://caladona.org/agenda-caladona/reflexions-i-debats-feministes-davant-
lavantprojecte-de-llei-de-llibertat-sexual/ 

FemArt: Es valora molt positivament l’organització de l’exposició, i anuncia que s’ha 
acabat i s’està pendent del premi final. La següent exposició serà una recuperació d’una 
exposició que estava pendent del 8 de març de l’any passat. S'inaugurarà després del 8 
de març d’enguany, i és molt recomanable. També es va fer dues performances amb 
grups reduïts que van anar molt bé. L’aliança amb Insurrectes es valora de forma molt 
positiva, i es comunica l’agraïment. 
 
Cercle de Bruixes: Informa que avui la reunió de les Bruixes s’ha anul·lat per tal de 
poder participar de la Comuna, i es disculpen per no poder assistir a la trobada de 
Celobert de demà per aquest motiu (tenen reunió de Bruixes). 
 
Xarxa Feminista: Recordar que hi ha les trobades a Celobert demà a les 18h per tractar 
temes relacionats amb com construïm una relació público-comunitària per sostenir la 
vida. 
L’espai de Debats de Ca la Dona: Es recorda que aquest trimestre tenim com a debat el 
tema de les institucions. S’ha articulat aquest debat en tres sessions: 

- La primera “Feminisme i institucions” ja s’ha fet.  
- La segona “Quina relació tenim, actualment, a Ca la Dona amb les 

institucions?” està plantejada de forma que farem un mapa amb les 
institucions que participem actualment, que ens permetrà entrar una mica al 

https://caladona.org/agenda-caladona/reflexions-i-debats-feministes-davant-lavantprojecte-de-llei-de-llibertat-sexual/
https://caladona.org/agenda-caladona/reflexions-i-debats-feministes-davant-lavantprojecte-de-llei-de-llibertat-sexual/


tema de què aportem i què ens aporten. Havia de realitzar-se el 27 de febrer a 
les 11h, però s’ha anul·lat pel pròxim dissabte 20 de març a les 11h.  

- Tercera sessió ja seran les conclusions. Falta determinar quin dia podrà ser la 
tercera sessió.  

4. Trobades acollida noves sòcies.  

Vicky: Algunes noies joves-adolescents tenen interès en participar de Ca la Dona ja que 
troben interessant poder trobar-se i parlar de temes feministes. Tot i això, sorgeix el 
dubte que no saben quin ha de ser el seu espai dins de Ca la Dona, però es valora 
important poder-les acollir. 

5. Actualització Mesures Covid.   
- Impactes en el desenvolupament de les activitats a Ca la Dona. 

 
Proposta 1: Publicar els aforaments màxims per les activitats, de forma que les persones 
assistents coneguin les places que ofereix cada activitat o els espais que s’ofereix. 
 
Recordatori de les mesures generals consensuades a Ca la Dona: 

- Responsabilitat amb l’organització de cada activitat, que tingui clars els 
aforaments i les persones que assisteixen a cada activitat o els grups participants. 

- Es demana que encara que costi, totes intentem mirar que es compleixin les 
distàncies de seguretat, i entre totes poder anar recordant-ho a les persones que 
assisteixin a les activitats de Ca la Dona. 

- Evitar concórrer el mateix espai que ja està utilitzant un altre grup, intentar 
adaptar els recorreguts de forma que no creuis sales ocupades. 

- Fer ús del gel hidroalcohòlic que està a l’entrada. 
- Quan es convoca una activitat, la persona organitzadora s’ha de fer càrrec de 

l’acollida, i aquesta també és una manera de controlar l’aforament i l’organització 
de l’espai (des de l’entrada a l’espai, fins la última dona que surt de l’espai). 

- Desinfectar la sala en sortir. 
- Quan hem de convidar a dones que no són habituals* considerar-les excepcions, 

per tal de poder preservar la salut de les dones que de forma habitual utilitzen 
l’espai. 

- Es fa especial èmfasi en cuidar les mesures a l’espai de l’ascensor, que és petit i és 
el que menys ventila: entrar les persones d’una en una, i no treure’s la mascareta. 
En la mesura del possible, sempre és millor utilitzar les escales. 

 
Acord: La Mercè enviarà, de forma més desenvolupada, un text explicatiu de les mesures 
presentades per correu (google group) i pel WhatsApp. Igualment, es demana 
responsabilitat de cada persona per traspassar la informació a cada grup que pertany. 
 
Proposta 2: Posar de forma gràfica i visible les mesures i l’estat de Ca la Dona a l’espai 
físic. 
 
*considerem habituals, aquelles persones que encara que no formin part del teu grup 
bombolla, formen part de la quotidianitat de l’espai o l’utilitzen sovint. 
 



(Les mesures resten a l’espera de les properes notícies del PROCICAT). 

6. Informacions 8M.   
 
a) Continguts i reivindicacions. S’està treballant el tema del contingut. Alguns temes 
actuals per tenir en compte: llibertat d’expressió, dret al propi cos/avortament, 
habitatge, precarització, etc. Se seguirà treballant en la línia de l’any passat “Juntes i 
diverses…” i sota les premisses de “feminisme anticapitalista, anticolonial, antirracista…” 
 
Proposta de mobilitzacions i accions: 

- El 7 de març s’ha llençat una convocatòria per fer passejades/excursions als 
turons i parcs de la ciutat. Està tenint molt bona resposta arreu del territori. 

- Balconada: Acte de soroll/cassolada/llum lila als carrers i edificis les 21h del 
vespre del mateix 8M per banyar la ciutat de violeta feminista i sorollada. 

- Ocupació estàtica del Passeig de Gràcia: Col·lectiu Punt 6 ha fet una aproximació 
de les mesures que fa l’espai per saber la ocupació amb mesures de seguretat. 
Tenint en compte el resultat, es valora allargar el tram fins a Gran Via. El grup de 
treball de BCN es reuneix el dilluns a les 19h de la tarda. 

- S’ha convocat vaga laboral. Totes les dones que vulguin fer vaga laboral que 
sàpiguen que estan cobertes. 

 
b) Com ens organitzem: 
 
Comissions en marxa: 

- Comissió de comunicació i manifest 
- Comissió de mobilitzacions i accions 
- Comissió de laboral 

 
c) Campanya comunicativa: 
Hashtags acordats:  

- #8Mnoemquedoacasa  
- #imparables (amb símbol feminista al final) 

 
Es tenen en compte totes les xarxes socials habituals i s’ha renovat la web. 
Es farà una roda de premsa amb tots els continguts del 8 de març (plantejada pel 3 de 
març, per confirmar). També s’està preparant el cartell, amb dissenyadora potent (la 
mateixa que ha fet el cartell de les passejades).  
 
Acord: Ca la Dona no té acte propi ja que la contribució al 8 de març és la dinamització i 
participació activa en les comissions de l’assemblea del 8M. 

7. Altres Informacions, precs i preguntes 

- Onades feministes organitza una gravació a Ca la Dona 7 de març. Des de la Comuna 
s’oferirà acompanyament i acollida. 
- El dia 6 de març a les 12h s’inaugura una placa a la Consol Casals, al Parc Güell. No 
podem fer massa extensiva la invitació per les dones de la casa, pel tema aforament. Més 
endavant, quan el Covid ho permeti, farem una trobada amb totes les que volgué veni 



 
8. Resum d’ACORD presos durant aquesta COMUNA 
 
 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 
 Es decideix Quan? Qui? Temps? Qui? On? 
ACORD 1 Sobre la proposta de 

participar al Congres 
sobre Cuidados: generar 
un grup de treball per 
decidir si volem 
participar-hi i després 
en cas afirmatiu 
preparar una proposta 

Abans que 
acabi el 
termini de 
presentació 
d’abstracts 

Apen i Punt 6 (i 
qui si vulgui 
apuntar més) 

 Apen i Punt 6 

ACORD 2 La Mercè enviarà per 
google groups i pel grup 
de whatsapp text 
explicatiu clar sobre les 
mesures de prevenció 
de la COVID per utilitzar 
la casa. Es demana 
responsabilitat per part 
de totes 

Fins que siguin 
vigents les 
mesures 
actuals 

Totes En menys 
de 2 o 3 
dies 

Mercè de 
secretaria 

ACORD 3 És un acord tàcit que 
recordem. Ca la Dona 
no té acte propi al 8M ja 
que contribueix en la 
dinamització i 
participació activa en 
les comissions de 
l’assemblea del 8M. 

8M Totes  2 setmanes  

ACORD 4 Acte d’acompanyament 
i suport, de  Ca la Dona 
per commemorar una 
dona històrica de la 
casa, la Consol Casals  

6 de març  Dones x Dones  1 setmana  

PENDENT 
1 

Campanya de sòcies  
 

DESPRÉS DEL 
8M 

COMI DE 
COMUNICACIÓ 

2021 COMI DE 
COMUNICACIÓ 

 

9. Dia de la propera Comuna i dinamització 
 
La propera Comuna serà dimarts 16 de març a les 18h. 
 
En aquesta Comuna es va decidir que els Col·lectius que dinamitzaven la Comuna de 
març eren: Cercle de Bruixes i Calala.  

 
 


