La Comuna de

ACTA DE LA SESSIÓ HÍBRIDA DEL DIA 23 SET 2021

DINAMITZADORES: Adriana de Feministes Indignades i Glòria Roig de FxI
ASSISTÈNCIA:
NOM GRUP

NOM PERSONA

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 PUNT6
COM. VERITAT-MEMRECONCILIACIÓ DE
DONES COLOMBIANES
EN DIÀSPORA
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
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X
X
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X
X

X
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MIRADES VIOLETA
MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
ON SÓN LES DONES
ONADA FEMINISTA
PROJECTE VACA
PETRA
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
ZAMBRANIANAS
SÒCIES DE CA LA DONA

X

BAIXA?

X
X

ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 25
1. Salutacions i acollida: Es deixen uns minuts de cortesia abans de
començar per tal de que totes les assistents es vagin presentant a
través del xat.
Abans de començar vam fer un record per la nostra companya i amiga
Carme Alemany. La seva filla Marta va comunicar que en aquests últims
moments volien estar només la família degut a que la Carme estava molt
fluixeta i que ja ens avisaria si necessitaven alguna cosa.
La Loredana va fer un breu comentari recordant els diferents espais
compartits amb la Carme.
D’altra banda, avui tocava presentació d’un nou grup: Abya Ayala. Al no
poder venir a presentar-se a la Comuna, ho faran a la propera reunió.
2. Aprovació de l’acta anterior: Aprovada.
3. Presentació dels comptes de Ca la Dona:
L’Àngels Pujol (comi econòmica) ens explica amb un document (annex
adjuntat a l'acta) els comptes de la casa, fent repàs de les decisions
aprovades en l'Assemblea de sòcies que s'han portat a terme per tal de
reduir despeses, incrementar ingressos i equilibrar al màxim el pressupost.
Resum de despeses i ingressos:
1. Reduir despeses fixes:
Al juliol finalització relació professional amb la comptable, Maria Rodríguez.
Hem implementat un sistema de treball a secretaria per a totes les
qüestions econòmiques i que ens permeti fer seguiment del pressupost i
assegurar la comptabilitat de Ca la Dona. Maria Durán, registre tota
despesa i ingrés i prepara la documentació pel servei comptable de Suport
Associatiu.
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Servei de neteja, modificació contracte amb Garbet reduint 2 h setmanals. I
distribuint les 10h en 2 dies (dimecres i divendres).
Cal dir que la llarga baixa laboral a secretaria, la no contractació de cap
substituta (assumint tasques des de la comi i l'equip de secretaria), suma a
reduir les despeses fixes.
2. Contenció a l'hora de comprar, valorant molt necessitats i quantitats.
Fins ara, hem reduït uns 8.000€ de despeses fixes. Però mantenim
l'interrogant del què suposa l'increment de la factura de la llum.
3. Incrementar ingressos propis.
Aportacions activitats+donacions+xerrades+cessions. Volen destacar la
bona acceptació dels Tallers d'autodefensa, agrair a Mercè O-V totes les
xerrades externes que fa i, moltes gràcies a les que han pogut fer alguna
donació. Hem complert l'objectiu d'ingressos previst per aquest concepte.
Finalment, agrair a totes les que han contribuït en els esdeveniments a
l'espai de trobada.
Quotes sòcies i grups. Ens cal passar la quota extra voluntària a sòcies i
grups (serà el segon exercici seguit que ens és imprescindible). Previst per
a principis de novembre. I endegar la campanya de captació de sòcies.
4. Incrementar ingressos públics. De l'ICD hem tingut un incrementat d'uns
2.600€. Hem presentat projecte CDOC al Memorial Democràtic, encara no
sabem si finançaran d'alguna manera. Dir però, que a hores d'ara no
sabem si tindrem la subvenció prevista de la Diputació de 20.000€, perdrela és greu.
5. El Pressupost del 2021 és de 196.388,5 euros. Amb 120.000€ de
subvencions, 75.664€ d'ingressos propis previstos (comptant +13.500€
més que l'any passat, incloent la quota extra) i fent ús de 8.998 €
d'estalvis.
Estem en una situació econòmica difícil, doncs no tenim garantits els
ingressos previstos. Volíem incrementar ingressos amb la cessió d'espais,
però és complicat. Finalment dir que amb el pressupost actual, obrir la casa
té un cost de 364€ a 387€ dia (totes les despeses any menys les despeses
per activitats dels projectes de ca la dona, comptant tots els costos de
personal actuals: 4 llocs treball secretaria i 1 cdoc).
4. Funcionament actual de la secretaria de Ca la Dona.
L’Amada pregunta per la Mercè Vilalta que feia temps que no la veia
per Ca la Dona. La Vicky li explica que està de baixa des del mes
d’abril i que per tant la Comi ha hagut d’assumir les tasques de
secretaria i la Dolo i l’Àngels van assumir tot el tema de
comptabilitat. Manteniment, pagaments i s’han posat en ordre les
despeses de la casa. S’ha fet un seguiment de les incidències com
tema humitats o requeriments relacionats amb les subvencions
relacionades amb els projectes de la Ca la Dona.
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La Comi ha fet reunions periòdiques amb les treballadores de la
secretaria per dinamitzar i coordinar les diferents tasques.
5. Activitats dutes a terme des de la darrera comuna fins ara com
a Ca la Dona:


Com a Ca la Dona hem participat amb la Cursa Infantil amb
mobilitat diversa. Oferint l’espai per diferents necessitats de les
criatures i famílies. L’organització van agrair moltíssim el
suport que els hi vam brindar.



Ca la Dona conjuntament amb Dones x Dones van organitzar la
Concentració per Afganistan a la plaça Sant Jaume. Moltes
entitats van donar suport i es van adherir al manifest
“Afganistan: per una vida digna i en llibertat”.



Es va fer una crida a totes les sòcies per participar a la
manifestació en contra de l’ampliació de l’aeroport.



BTV va venir a Ca la Dona a fer el programa “La família barris”.



La Montse Cervera, des de la Xarxa per la Salut, explica que es
va fer un acte sobre la violència obstètrica que pateixen les
dones. Es va parlar sobre els drets de la maternitat. Molt
interessant. No es va poder gravar degut a dificultats
tècniques.

6. Informacions de properes activitats de Ca la Dona i dels grups:
 Dret al propi cos. La Montse Cervera ens informa de la
manifestació que hi haurà a Andorra el 25 de setembre. S’ha
organitzat un autocar on hi ha 60 dones apuntades per anarhi.
 El 28 de setembre es farà una concentració davant del Hospital
de Sant Pau.
 El 30 de setembre es farà un acte presencial i virtual a Ca la
dona.
 L’ E F E, la Montse B. De la xarxa feminista ens explica els
diferents temes i continguts que es duran a terme en aquesta
nova edició de l’EFE. Es farà presencial i virtual. A la pàgina
web hi diversos materials que ajudaran a aprofundir en els
diferents temes. Es disposarà d’Espai Infantil amb una
cuidadora. Es podrà seguir per youtube. Es gravaran les
conferències.
 Dia de Portes Obertes que serà el 23 d’octubre. La Vicky ens
comenta que quan s’hagi organitzat l’acte es demanarà el
suport de voluntàries. Hi haurà una reunió el 16 d’octubre per
organitzar el dia.
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 Horteres: S’han incorporat al grup moltes dones joves. S’ha fet
treballs de manteniment de l’hort, s’han recol·lectat diferents
cultius. Es va realitzar el solstici d’estiu. S’estan teixint llaços
amb l’hort BROT, demanen que el dia 4 hi vagi el màxim de
dones per fer una acampada per impedir el desallotjament de
l’hort. Continuem la relació que vam començar fa 2 anys amb
La Sardineta de la Barceloneta. Voldríem fer una Associació de
tots els horts urbans i a l’hora constituir-nos com actor polític
que
tingui capacitat d’incidir, compartir experiències i
activitats. La propera assemblea serà el 24 d’octubre a les 18
hores. També ens estem reunint amb d’altres entitats i horts
per fer una acció conjuntament per parlar de la sobirania
alimentaria, l’assemblea serà el 28 de setembre. I haurà una
trobada estatal d’horts urbans el 8, 9 i 10 d’octubre, tenim
pendent de decidir si hi participarem i el com. Vam fer un
taller de Kombucha. La Directa ha publicat un suplement
especial, 22 de setembre, sobre Sobirania Alimentaria i està
disponible en paper i en digital. Ca la Dona podria ser un punt
de distribució. En cas de que s’acceptés s’hauria de dir el
nombre d’exemplars que es vol. Es va acabar el mural de les
Defensores.
 La Teresa Sanz ens informa del nou grup, La Migras de Abya
Yala que formaran part de Ca la Dona. Dones artistes. Van
guanyar el premi de la mostra d’Art. No es van poder
presentar per problemes de dates. Ho faran a la propera
comuna. Ens va informar sobre la 3a edició “Emergències”,
formació feminista per artistes que comencen. Durarà 2
mesos.
 Fem Art organitza una exposició fotogràfica feminista a Can
Batlló. “Arxiu de lo invisible de la ciutat, moviments efímers”.
 FxI ens expliquen les activitats que duran a terme
properament. Seran xerrades relacionades amb dones
repressaliades, mantenir contacte amb dones empresonades i
poder reflexionar sobre les dones a la presó. La Montse B.
Expressa que Ca la Dona sempre havia estat molt curosa en
convidar dones que siguin cares visibles d’un partit polític, per
tal que es tingui en compte.
 Dones x Dones, informa de les activitats que estan duent a
terme amb les dones afganeses que viuen a casa nostra. Per
fer xarxa entre elles i nosaltres. Al voltant del 25 de novembre
es preveu fer un acte amb 3 dones afganeses per parlar de la
situació en que es troben les dones a l’Afganistan. Donar
suport a les dones que s’estan manifesten a Kabul.
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7. Data de la propera Comuna:


El proper dijous 26 d’octubre a 18,30. Dinamitzarà, seguint
l’ordre alfabètic el Grup d’Autodefensa i Insurrectes.
PRESENCIAL

ACORDS DE LA COMUNA:
Aquesta darrera Comuna es va fer presencial i virtual fins que la tecnologia
va fallar i les dones que estaven en el zoom no van poder seguir la reunió
perquè no ens sentien i per aquest motiu vàrem acordar fer una comuna
presencial i una virtual alternativament.
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RESUM

DESPESES ANUALS
Subvencions
Ingressos propis

196.388,50
120.625,00
75.763,50

RESULTATS SUBV
PENDENT DIPU 20.000
ICD +2.627
PENDENT SUBV NOVA MEMO DEM

61,42%
38,58%

75.763,50
45.100,00
19.884,50
160,00
300,00
1.300,00
21,00

INGRESSOS PROPIS
QUOTES SÒCIES I GRUPS
APORTACIONS ACTIVITATS
DONACIONS
XERRADES
ESPAIS-MATERIALS
INTERESSOS

59,53
26,25

DESPESES
CASA
SECRETARIA
ACTIVITATS (PROJECTES I CAMPANYES)
ACTIVITATS 8M25N

RESULTATS INGRESSOS PROPIS
OBJECTIU ACONSEGUIT X TALLERS +4500
ACONSEGUIT +1910
ACONSEGUIT + 510

1.300,00

13.500,00
17,82%

8.998,00
11,88%

ESTALVIS

OBJECTIUS +INGRESSOS
9.800,00
2.400,00

22.498,00
29,7

OBJECTIUS -DESPESES (uns 8.000)
29755,11
103004,67
37179,6 8427,6
26449,22

comptabilitat
neteja

3645,71 (hem tingut la despesa extra de la memòria financera)
pràcticament igual pq hem trigat més previst a activar, -100

contenció projectes
despeses x +ingressos 1800 si no fem més

OBRIR CASA (SENSE ACTIVITATS)
dia
141187,38 dia amb cdoc t

reducció cost x laboral
uns
4480

132759,78
363,7254247
386,8147397
ss pagat /estalvi

personal
set
3t

secretaria
cdoc
cdoc

RESUM ECONÒMIC
PRESSUPOST DE

55623,39
6910,24
24755,67
87289,3

3607,55
871,96
4479,51

91768,81

77899,24
8427,6
962,46
87289,3

196388,5

20.000 ?
SUBV.NOVA?

HEM REDUIT DESPESES EN UNS 8.000
ENS MARCAVEM 13.500 € INCREMENTS INGRESSOS I 8998€ D'ESTALVIS
HEM ACONSEGUIT UNS 7.000 EN INGRESOSS PROPIS + 2600 DE SUBVENCIÓ / TOTAL 9.600€ . MANQUEN UNS 4.000 €
MÉS TOTS ELS QUE POGUEM DE MÉS PER UTILITZAR MENYS ESTALVIS DELS PREVISTOS 8998E

TOT I QUE A PARTIR D'ARA MÉS INGRESSOS SERÀ TB UNA PART DE MÉS DESPESES. (Tallers )

