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ASSISTÈNCIA: 25
NOM GRUP

COMI PETITA
Centre de Documentació
FemArt
L’hort de Ca la Dona
Espai dels Drets de les
Dones
Espai Infantil
ALIA
ART+FEMINISM BCN
AVERLASAILAS
BOLLOS EN TEORIA
CALALA
COEDUCACIÓ
CENTRE DE
DOCUMENTACIÓ
CERCLE DE BRUIXES
COL·LECTIU PUNT 6
COM. VERITATMEMÒRIARECONCILIACIÓ DE
DONES COLOMBIANES
EN DIÀSPORA
DEBAT FEMINISTA
INTERGENERACIONAL
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONES X DONES
FEMINISTES PER LA
INDEPENDÈNCIA
FEMINISTES
INDIGNADES
GATAMAULA
GRUP AUTOGESTIONAT
D’AUTODEFENSA
INSURRECTAS
MARXA MUNDIAL DONES
MENTORES TAMAIA
MIGJORN
MIRADES VIOLETA
MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
ON SÓN LES DONES
ONADA FEMINISTA
PROJECTE VACA

NOM PERSONA

Montse B, Montse C, Vero, Teresa S.
Mireia B, Maria M, Muntsa O.
Teresa S.
Apen.
Bea M.
Vicky M.

Vicky M.
Mireia B, Maria M, Muntsa O.
Amada S, Loredana.

Montse C.

Marta C.
Montse C.
Montse B.
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PETRA
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
XARXA MGD
ZAMBRANIANAS

Montse C.
Muntsa O, Montse C.

SÒCIES DE CA LA DONA

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 25
1. Salutacions i acollida:
Es deixen uns minuts de cortesia abans de començar per tal que totes
les assistents es vagin presentant a través del xat.
La Martha i l’Alicia de Dona Cançó ens regalen una cançó de Lídia Uve “En
Femenino”, i amb l’energia d’aquesta cançó seguim amb l’ordre del dia
previst.
2. Aprovació de l’acta anterior, revisar acords i esmenes si
s’escau.
De la darrera Comuna no van haver nous acords.
3. Campanya de sòcies de Ca la Dona:
L’Àsia ens comenta que aquest tema feia temps que s’havia parlat i ara
finalment es posava en marxa. Aquesta campanya té com a objectiu acostar
i sumar noves sòcies, però també és un reconeixement a les sòcies que ens
han acompanyat i ens acompanyen des de fa temps. Com que volem que
participeu totes les que vulgueu les gravacions s’allargaran una setmana
més. Després s’editarà i s’etiquetarà per a les xarxes socials. Es proposa
fer-les presencials, però si per algun motiu, no ens podem desplaçar a Ca la
Dona per fer la gravació, es pot orientar de com fer-la des de casa. La
Teresa de FemArt comenta que fóra bo que es mostrin noves activitats per
tal que la gent jove se senti interpel·lada. La Montse B, diu que cal animar a
la gent jove i als grups per seguir la campanya i per poder recollir tota la
potencialitat.
La Loredana comenta si a les dones que venen als tallers i no són sòcies,
animar-les que ho siguin. Comentem que de fet la campanya de sòcies es fa
des de moltes altres vessants: des de la proximitat amb altres dones,
amigues, conegudes; des de l’Acollida: que es fa un cop al mes i es
presenta i s’explica què és Ca la Dona a les companyes noves que ho
demanen i s’apunten. També se les anima a fer-se sòcies i participar de la
casa.
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4. Presentació del lliurament de la Web de Tamaia, al Centre de
Documentació.
La Bea ens explica cada un dels continguts de la web que està allotjada
a la Web de Ca la Dona. Tot fent referència a la Carme Vi la Rosa Graell que
són les companyes que han acabat de configurar-la. Sobre el contingut,
imatges, bibliografia, documents, entre altres. Us podeu adreçar a
www.tamaia.caladona.org
La Mutsa O, dona les gràcies a Tamaia pel lliurament de tot aquest
material. És una gran feina, ben organitzada i pel que fa als llibres quan
estiguin catalogats també es podran consultar al Centre de Documentació
de Ca la Dona. La Montse C. Insisteix en la trajectòria i la feina feta per
Tamaia. El fet que no hi siguin és com un dol, però també formen part de la
història de la casa. Recordem a totes les dones que han passat, que han
escolat, que han acompanyat. Són una font d’inspiració. La Teresa diu que
aquesta web és tot un regal i poder accedir-hi és la meva reconciliació.
Totes les aportacions sobre la web van ser de reconeixement i agraïment
cap a Tamaia.
5. El part, motiu de creació social i artística: del 28 de maig al 14
de juny a Ca la Dona.
Ens ho expliquen la Montse C i l’Eli de Migjorn. Comenta les diferents
propostes artístiques sobre el Part, tot fent referència a la seva invisibilitat
d’aquest fet. Hi participen i col·laboren, Dona Cançó, FemArt i totes les
dones que vulguin participar-hi, tenint el part com a motiu de creació. La
Montse ens explica totes les activitats que des de fa temps estan duent a
terme sobre aquest tema, i sobre l’exposició que van fer a Manresa. Anoto
la web on podeu tenir accés a totes les seves activitats i donar una ullada a
l’exposició: www 9mon.org
El dissabte 15 de maig al matí, estan convidades totes les artistes que
vulguin participar en fer les seves creacions, creacions que després es
podran visibilitzar en una exposició el 28 de maig, Dia Internacional de les
Dones per la Salut. A banda de l’exposició, la Montse C. Comenta l’acte que
tindrà lloc el 28 de maig, “Maternar amb plaer i amb Drets”, i ens anima a
participar-hi.
6. Resum continguts i/o conclusions de la darrera sessió de
l’Espai de debats, del 17 d’abril a Ca la Dona.
Fa una primera intervenció la Mireia B: va ser molt interessant, vam
poder parlar de Ca la Dona i de la seva autonomia malgrat que hi ha una
relació econòmica amb les institucions d’uns diners que per altra banda són
nostres. Ens movem amb ”dues cames“, i amb unes condicions
burocràtiques complicades. Condicions on posem molt i ens retornen poc.
Depèn també de la persona (no tant de la institució) que hi ha en cada
moment que fan tot el possible per mantenir les relacions. La burocràcia
se’ns menja la capacitat creativa. La qüestió també, seria, ara com
aprofitem aquests debats? Com recollir els continguts? Proposta: anar
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recollint els debats i la riquesa de la diversitat de Ca la Dona per a la nostra
memòria.
L’Amada comenta: hem aportat moltes idees i les institucions se les han
apropiat. Podríem anar recollint i publicant els continguts dels debats, com
es feia abans, en la Butlleta de Ca la Dona, per exemple.
La Maria M caldria una referent o responsable i veure on es penja tot plegat.
Altres opinions sobre aquest aspecte: Creació d’un blog on podia
haver un apartat sobre Què pensa Ca la Dona.
7-Informacions diverses:
•

El Col·lectiu Punt 6 informa sobre l’activitat Dones Cohabitant.
Valoració molt positiva; es van inscriure 80 dones a l’acte de
presentació. A partir d’aquí, la proposta es anar treballant amb les
dones que vulguin organitzar-se com a cooperativa. Ens passen el
seu nou correu: info@punt6.org.

•

Valoració del vermut literari del 23 d’abril, organitzat pel Centre Doc i
Ca la Dona: La Muntsa O comenta que va ser molt interessant la
participació de les dones, lesbianes i trans que presentaven el darrer
llibre que s’havien llegint o s’estaven llegint. L’objectiu és compartir i
fer vincles d’una manera lúdica i participativa.

Acords: No van haver-hi acords, però sí propostes sobre com recollir
el què anem debatent i reflexionant (algunes de les propostes
s’esmenten en l’acta).

Propera Comuna: Dimarts 18 de maig a les 18:00 h
Dinamitzadores: DonesTech i Dones x Dones
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