
 

 

ACTA COMUNA  16/03/2021 
   

Dinamitzadores: Maria Palomares (CALALA), Montse Pellicer (CERCLE DE BRUIXES0.)  

 

COMI PETITA 
Montse B, Dolo P 

Centre Doc Mireia B, Maria M 

FemArt Teresa S 

L’hort de Ca la Dona Manuela G 

Espai dels Drets de les Dones  

Coeducació Vicky M 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AUTODEFENSA Karin K 

AVERLASAILAS Ana B, Cristina P 

BOLLOS EN TEORIA  

CALALA Maria P(Dinamitzadora) 

CERCLE DE BRUIXES Loredana C, Montse P (Dinamitzadora) 

COL·LECTIU PUNT6 Excusen assistència 

COM. VERITAT-MEMÒRIA-

RECONCILIACIÓ DE DONES 

COLOMBIANES EN DIÀSPORA 

 

DEBAT FEM INTERG  

DONA CANÇÓ  

DONA LLUM  

DONES D’AIGUA  

DONES X DONES Glòria R, Montse C, Vicky 

FEM X INDEPENDENCIA Glòria, Vicky 

FEM  INDIGNADES  

GATAMAULA  

INSURRECTAS  

MARXA MUNDIAL DONES  

MENTORES TAMAIA Mercè C 

MIRADES VIOLETA  

MIGJORN  

MOOLADÉ  

NOVEMBRE FEMINISTA Dolo P, Montse B, Montse C 

ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA  

PETRA  



PROJECTE VACA  

SECRETARIA CLD Mercè V, Àsia, Gemma 

TEATRE-DONA  

VAGA FEMINISTA Dolo P, Montse B,Carme A, MC 

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT Montse C 

XARXA FEMINISTA Mireia B, Montse B, Maria M, Montse C 

ZAMBRANIANAS  

SÒCIES CA LA DONA Adriana, Antònia C, Pilar 

 

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 21 participants. 

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.  

Acords de l’acte de la COMUNA del 18/02/2021: 
 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

 Es decideix Quan? Qui? Temps? Qui? On? 

ACORD 1 Sobre la proposta de 
participar en el 
 Congrés 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 
(més qui s’hi 
vulgui afegir) 

 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 

6 de març  Dones x Dones  1 setmana  



per commemorar una 
dona històrica de la 
casa, la Consol Casals  

PENDENT 
1 

Campanya de sòcies  
 

DESPRÉS DEL 
8M 

COMI DE 
COMUNICACIÓ 

2021 COMI DE 
COMUNICACIÓ 

Revisats els acords, s’aprova l’acta anterior, queda pendent el punt de Campanya de 
Sòcies, per la propera comuna. 

3. La Vicky informa de la propera activitat de Coeducació del 24 de març, pel fet que Drac 
Màgic, que és qui ho dinamitza, no pot el dia 23. «Com ens miren, com ens mirem». 

4. La Teresa ens informa de la nova exposició de Fem Art, que s’inaugurarà aquest dijous 
en petit comitè, degut al Covid. S’anomena «Regalades», del dúo artístic «Bendita Mujer», 
la qual es podrà visitar els dimarts, els dimecres i els dijous.  

5. La Manuela d’Horteres ens parla del taller d’aliments ultraprocessats que es farà el 8 
d’abril a les 18:00 h, el qual serà hídrid (telemàtic i presencial). 

6. La Maria M, fa notar que s’hauria de coordinar millor les activitats perquè no coincideixin 
el mateix dia, ja que el 24 de març el Centre de Documentació fa una lectura compartida 
del llibre «La nova dona vella». Vicky respon que ha estat un cas excepcional per 
impossibilitat de qui fa la dinamització de la seva activitat prèviament programada pel dia 
23. 

7. La Montse C pren la paraula per remarcar la importància del debat que va tenir lloc amb 
la Patsilí sobre el consentiment i l’abús, entre altres, tan interessant que recomana anar 
seguint el que es faci. Al mateix temps, ens parla de la inauguració del passat dia 6 de març 
del Mirador de la Consol Casals Genovés al barri de La Salut, espai que proposa per fer una 
trobada el més de maig amb l’objectiu de fer-lo nostre. 

8. La Maria M felicita a les dones per les fotos de la inauguració i a les de la Xarxa Feminista 
per les dues iniciatives. La Montse C apunta que han convidat a les companyes de la 
cooperativa Insòlites per continuar amb els debats de Cel obert. Montse B confirma que ja 
està  previst editar el vídeo del primer debat, el qual penjaran al canal de Ca la Dona o de 
Novembre Feminista, ja que més de 150 dones es varen quedar-ne fora. Programaran un 
segon debat. 

9. Valoració del 8 de març 

La Dolo informa que malgrat de la situació, s’ha complert amb l’objectiu de sortit al carrer. 
Al mateix temps, s’han produït moltes altres accions paral·leles les quals, han fet constar 
que el feminisme ha arrelat massivament a la ciutat. L’organització ha estat complicada i 
difícil, però s’ha assolit l’objectiu. L’agressió amb esprai pebre a unes dones  va ser el més 
negatiu de la jornada. S’està fent un seguiment del incident i pensant si es farà una 
denúncia.  

La Montse B, informa que va assistir molta gent jove i s’està pendent de fer valoració dins 
el grup organitzador. Valorar després de setmana santa si l’ambient més festiu és el més 



adequat. Comenta també l’agressió i diu que es farà denúncia, primer individual i veure 
que més es pot fer; si acusació popular i estudiar si ClD hi participa o no. Tampoc se sap si 
és un fet aïllat o no. Esperem que no sigui un precedent, estem coordinades amb altres 
entitats per veure què fem. Loredana del Cercle de Bruixes també comenta que hi havia 
molta gent jove i que sembla que van prenent consciència del què ocorre i que van actuant. 
Esperem que vagin augmentant i que cada cop s’impliquin més.  

La Cristina de Averlasailas parla del camió on estaven a la manifestació al Passeig de Gràcia, 
i diu que la seva idea no era estar aturades, el cas és que estaven una mica desorientades, 
però que finalment, estan satisfetes de com va quedar la performance però van trobar a 
faltar pensament polític, per la propera ja s’ho prepararan millor. No varen trobar gaire bé 
lo de l’acció teatral que va motivar l’oblit de totes les mesures de seguretat.  

La Maria M agraeix a les companyes l’esforç per la feina feta, però hi ha coses que no han 
sortit a la premsa; totes les alumnes d’institut que espontàniament desfilaven, o les dones 
a la plaça Pep Ventura, les quals, sense organització ni estructura, estaven manifestant-se. 
Com va succeïr en altres racons de Catalunya. Igualment, pot ser un bon moment per 
descentralitzar. 

La Montse C diu que és important visualitzar tot el conjunt, agraint a les Averlasailas per la 
seva alegria i reconeix la complicació de l’organització. No cal estressar-nos perquè el fet 
de celebrar-nos com a feministes i estar juntes també es pot considerar reivindicatiu. 
Intentar també veure com portem les diferències amb les abolicionistes i les treballadores 
sexuals, és quelcom que hauríem de parlar ja que és un problema endèmic dels 8 de març.  

El resultat de les passejades, les manifestacions nocturnes i la col·laboració amb Madrid és 
positiu. Tenir pressent el moment que es fan les identificacions, les criminalitzacions i les 
agressions de fatxes i martxirulos ho haurem de tenir en compte per les mesures de 
seguretat del futur.  

L’Adriana agraeix a les organitzadores l’esforç i el treball del 8 de març. Creu que es va 
desbordar perquè la gent passava per on volia. Era impossible controlar els accessos i que 
la gent respectés les marques al terra. Creu que era contradictori llegir el manifest mentre 
s’escoltava batucada de fons. Espera que aprenguem que hi ha coses incontrolables.  

La Montse B considera que la gent de l’organització era conscient que augmentaven a gran 
velocitat les inscripcions, però tenien que presentar un pla de seguretat i van veure que hi 
havia complicitat dels agents en el sentit de poder ocupar als laterals i altres carrers. Al ser 
una manifestació estàtica s’havia de fer algunes coses, com posar una batucada per 
mantenir a la gent durant tanta estona quieta.  

L’Àsia reconeix la gran feina de les companyes de l’organització i el sosteniment de les 
crítiques que sempre hi ha.  

La Loredana també va poder constatar que moltes joves d’instituts varen pujar fins a Plaça 
Kennedy, on les esperaven 200 mossos, i diuen que hi va haver algunes destrosses, però 
no creu per res  que fossin les noies. 



11. La Mercè V informa de les normes COVID, la novetat és que ens podem moure entre 
comarques, però sols amb les bombolles de convivència. Aquesta darrera és l’única 
modificació, així que hem de seguir igual, mirar el PROCICAT, i informar-nos de les mesures 
que hi han actives en cada moment, abans d’anar a CLD. Hem de seguir amb les mesures 
preventives que tenim en marxa i vigilar quant venen a la casa dones, lesbianes i trans que 
no són habituals. Cal seguir el protocol. Les activitats segueixen com fins ara, les dones, 
lesbianes i trans de la casa, aixó com els grups, han de consultar amb secretaria per estar 
informades. Enviarà un recordatori amb les actualitzacions per WhatsApp i el grup de 
correu electrònic de la Comuna. 

Fa una actualització als manifestos signats per CLD. Es llegeixen i no hi ha cap 
puntualització o comentari. 

Aquests són: 

a) Defensa del dret a l’habitatge, denúncia dels fons Voltor i suport a la guerra a 
Cerberus, 11 de març de 2021 

b) Friday for future Barcelona, 19 de març de 2021 
c) Escuchar para legislar. Por una ley de libertad sexual que no discrimine a las 

mujeres, aprovat segons acordat a la Comuna adjuntada del 19/07/2019, després 
del debat establert en base als textos de Sylviane Dahan, Dolores Juliano i Patsilí 
Toledo, el manifest es farà públic properament. 

La Montse B aclareix que arriben molts manifestos per signar i que hem de fer-ho amb 
certa rapidesa, per això els que són clars, i que ja hem parlat a CLD es contesten. I en el cas 
que hi hagi de dubtosos, els que hem de deixar per parlar-ho prèviament. 

La Maria M porta el tema de les denúncies de l’Institut del Teatre; hem què en pensem. 
Va parlar amb la companya Dolors M per saber si pensen fer algun acte o acció, i va 
comentar-lis que tenen tot el nostre suport. Però de moment, no tenen res pensat.  

La Montse C comenta que les dones del Institut del Teatre també estaven a la mani del 8 
de març, i que saben que poden comptar amb nosaltres. Recalca que és important estar 
present en tots els temes que ens importen, i eixamplar la reistència.  

La Loredana diu que coneix l’Institut del Teatre, sobretot dels anys 80 i no entén això què 
tothom sabia però ningú deia res. Es pregunta en quin món estem vivint? No és cap novetat 
el tema del maltractament d’un director a una alumna. Creu que la Marta Puyo, gran 
directora hauria de renunciar al seu càrrec, tot plegat li recorda el Metoo. 

Informació dels tallers d’autodefensa de la Karin 

Finalment, la Karin K informa de 3 nous tallers on s’obre el camp de les Cures. Per altra 
banda, el Tai txí virtual o Txi-kung són els exercicis de salut que són més fàcils de fer sola, 
ja que s’han de fer virtualment. Es farà un altre taller de concentració, relaxació i gestió de 
l’estrès, i un altre de recuperació del trauma. Tots són molt interessants i recomanables 
de cara a promoure la salut i l’autocura.  



La Mercè V dona les dades de les inscripcions que s’obriran properament. A l’agenda del 
26 de març sortirà tota la informació. A més, es farà una presentació el dissabte 10 d’abril 
abans de començar. També aquest dissabte la Karin presenta el seu llibre «Autodefensa 
feminista para todo el mundo» en línia a les 17:00 h.  

La Montse C està fent un dels tallers, el qual diu que és súper relaxant i molt gratificant. 
Felicita a la Karin pel llibre fantàstic que ha fet i demana fer difusió de tots els tallers que  
perquè altres dones coneguin la casa.  

La Manuela de les Horteres, recorda el taller d’ultraprocessats que faran per saber què 
mengem i conscienciar com ens afecta l’indústria alimentària. L’acte serà el 8 d’abril a la 
tarda. També fa una crida per donar un cop de mà a l’hort. El dilluns 22 de març faran 
l’equinocci de la primavera, on la Rosa durà a terme 3 tallers per explicar el sentit dels 
rituals que es fan.  

La Glòria explica que des de l’Espai infantil han gravat un vídeo- conte. La gravació l’han 
fet conjuntament amb les Insurrectes i creuen que sortirà molt bé. Ja ens el passaran. 
N’estan preparant un altre sobre identitats. 

Debats del proper trimestre a CLD. 

La Dolo i la Mireia informen que el Debat que s’havien dividit en 3 sessions es farà en dues, 
com a conseqüència que s’ajutava amb 8 de març. S’explicarà el què fem a CLD i la relació 
amb les institucions per debatre què volem fer d’ara endavant. La darrera sessió serà el 
dissabte 10 d’abril.  No es segur que sigui el dia més adequat atès que comença el bon 
temps. Si es modifica la data, s’avisarà. 

Precs i preguntes 

La Loredana recorda i troba a faltar el «mercadillo» que abans fèim, així com les 
xocolatades per fer unió, on participàvem totes. Tenim una casa molt gran i meravellosa 
però ens falta contacte, riure, parlar, entre altres coses. Proposa fer-ho a la 3a planta. 
Espera que ho puguem fer més aviat que tard, quan estiguem totes vacunades! Des del 
Cercle de Bruixes, més endavant proposaran algun acte més divertit o un «aquelarre» per 
recuperar el bon humor després del COVID- 19. 

 
12. Resum d’ACORD presos durant aquesta COMUNA  (no hi han acords nous) 
 

 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

 Es decideix Quan? Qui? Temps? Qui? On? 

ACORD 1 Campanya sòcies Inici campanya 
26 d’abril 

Comi 
comunicació 

 Comuna 
Secretaria 

ACORD 2 Seguiment repressió 8M     
ACORD 3      

ACORD 4      
PENDENT 
1 

     

 



13. Dia de la propera Comuna i dinamització 
 

La propera Comuna serà dijous 15 d’abril a les 18h. 
 
Es decideix que els col·lectius que dinamitzaven la Comuna d’abril seran: Dona Cançó 
(Alicia M), la qual s’ha d’avisar, i la Vicky, com a membre de Coeducació.

 
 


