DINAMITZADORES : Aida i Natàlia ( la Sal)
ASSISTÈNCIA: Presencial i virtual
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
CERCLE DE BRUIXES
COL·LECTIU PUNT6
COM.
VERITATMEMÒRIADE
RECONCILIACIÓ
DONES
COLOMBIANES
EN DIÀSPORA
DEBAT
FEMINISTA
INTERGENERACIONAL
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONA CANÇÓ
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
PETRA
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES

Montse B. Montse C. Vicky, Teresa S. Vero,
Mireia Bofill , Camille, Muntsa O.
Teresa Sanz i Anna Fando
Rosa i Apen
Montse B
Vicky
Dues companyes
Apen
Vicky
Una companya

Martha Duque
Montse C i Vicky M.
Maria Olivares i Pilar Ripoll

Vero i Maria
Marta Carreras
Gaby
Loredana i Amada
Dolo i Montse B.
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XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
XARXA MGD
ZAMBRANIANAS
SÒCIES DE CA LA DONA
Grups nous

Montse C.
Montse C. I Muntsa O.
Merxe Elvira
El Pecado, Espai i lleure, Abya Yala

• 18.00 h. Salutacions i acollida.
Recordatori i comiat de la Núria Rius, companya, amiga i sòcia de Ca la Dona (Teresa
S). També a la companya Juliana Gonzalez Pulido - Dones per aigua, lligada al grup
de dones i treball i també a l’hort de Ca la Dona.
18.10 h. Aprovació acta anterior, revisar acords, propostes i fer esmenes, si s’escau.
S’aprova l’acta anterior.
• S’afegeix a l’ordre del dia un punt de informació sobre la Secretaria de Ca
la Dona. La Comi petita fa una breu explicació sobre la decisió presa
col·lectivament, de rescindir el contracte laborar per raons objectives de la
Mercè Villalta, fins ara responsable de la Coordinació de Secretaria- Després
d’un llarg procés de discussió sobre les dificultats de funcionament del model
de secretaria que des de fa tres anys havíem pensat, veient que aquest
funcionament no s’ajustava a aquest model, vam prendre la decisió de suprimir
el lloc de treball de coordinació de secretaria.
• En el torn de paraules es va posar en valor la feina feta per la Mercè
Villalt.
_____________________________________________________________________
•

18.15 h. Presentació i benvinguda a nous grups: Intervenció grups mentors
i nous grups.

- Las Migras de Abya Yala: les presenta FemArt, intervenen Daniela (presencial) +
Killa (online)
Expliquen la seva vinculació amb les activitats de FemArt . Reivindicació de la
«caputxa» com a símbol de resistència.
- Grup El Pecado Records.
Parla una companya de FemArt posant en valor tant al col·lectiu de col·lectius Las
Migras de Abya Yala com al grup El Pecado, relacionades amb les activitats de
FemArt. Tenen molts projectes artístics, com fer murals a Ca la Dona.
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Intervé

una membre de El Pecado explicant que són un col·lectiu artístic

multidisciplinar (des de poesia a arts plàstiques passant per la música) i expliquen
l’objectiu de crear projectes de tallers, artteràpia, festes, fer una col·laboració amb
Dones de l’Afganistan, etc.
- Grup ESPAI LLEURE.
Ana Tutzó. Presenta l’espai. Són un espai de coeducació. Volen tornar a construir una
xarxa de voluntariat entorn a la coeducació i per això entren a formar part de Ca la
Dona. Tenen moltes ganes de compartir experiències amb altres col·lectius de CLD i
estan entusiasmades de formar-hi part.

• 18.45 h. Valoració del 25N i de tot el procés (Novembre Feminista).

Montse Benito: CLD té un paper molt important de generar, motivar mobilització
feminista al carrer. Des de l’estiu que s’organitzen assemblees obertes per muntar
aquesta darrera mobilització, on hi han participat diversos col·lectius feministes de
barris de Barcelona i de poblacions d’arreu de Catalunya. Troba molt encertat el lema
escollit. No ha estat fàcil organitzar-se en comissions en un context de pandèmia però
fa una molt bona valoració de la participació, la resposta, etc.
Caldrà veure quines aliances fem en un futur i com es concreten noves reivindicacions
d’autodefensa feminista.
Merche Elvira: també posa en valor la manifestació i la mobilització. Convida a utilitzar
aquesta empenta i energia també de cara al 8m. Va trobar a faltar algun grups de
dones que «per por» no van venir. Es fa agraïment a la comissió de respecte.
Dolo: remarcar la importància que té el moviment feminista autònom, que al carrer es
vegui un feminisme autònom, radical, constructor de xarxes de dones, fort i potent, etc.
Especialment en aquest context d’ofensiva patriarcal on la notícia televisiva del 25N va
ser que s’estan duplicant les denúncies d’agressions sexuals en grup. Hem de ser un
referent per a les dones, especilament a les que viuen situacions de violència. CLD és
la referència de l’organització del moviment feminista.
Loredana: vol deixar de utilitzar la paraula patriarcat, perquè diu que vol parlar sobre
un altre concepte que faci referència a un sistema total. Li agadaria tenir un debat a
CLD sobre aquest tema.
Gaby (online): representant de Mentoras de Tamaia. Des que van publicitar-se a
xarxes no paren de rebre denúncies de dones de totes les edats. Agraeix a la
dissenyadora del banner. Denuncia la situació d’abandonament de moltes dones al
món.
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-Natàlia de LaSAL (online): Mobilització al carrer. Importància de moviment feminista
autònom. Posa en valor la currada de manifest i acte a plaça Catalunya.
-Una companya:d’Abya Yala . volen parlar del cartell des del bloc llatinoamericà. No
els va agradar que artísticament s’utilitzés la caputxa per part d’una artista no
llatinoamericana. Consideren que es va utilitzar el símbol de la caputxa desposseïda
de contingut = apropiació cultural.
-Teresa Sans (FemArt destaca la )importància de la diversitat.
-Companya de El Pecado Records: explicació de la confrontació amb les abolicionistes
i transmissògines. És intolerable. Cal estar unides i organitzades.

-Dolo: resposta a la crítica del cartell de la PNITAS. Cultura del foc a la Mediterrània,,
les diablesses, la pólvora--. Explica que la caputxa en aquest cas fa referència a
aquesta cultura mediterrània, l’objectiu era utilitzar la cultura del foc com a universal,
com a element unificador de molts territoris.
-Rosa de les Horteras: en el cartell hauria d’explicar d’on ve la cultura del foc.
Comparteix i convida a saber els sabers ancestrals del territori on habitem, crida a la
reciprocitat del respecte.
.
• 19.00 h. Activitats properes dels projectes de la casa i dels grups de Ca la
Dona. Grups que vulguin intervenir per explicar properes activitats.
FemArt: dijous 9 de desembre: Lectura performativa + performance amb Migra
Incendiaria i Artesanas. Dimarts 14 de desembre: Taller de pa amb una companya.
Lectures amb dues artistes. Friccions corporals.
Centre de documentació de CLD: Noves estanteries al CDOC i estan molt
il·lusionades. Dijous 2 de desembre s’organització d’acte en commemoració a les
primeres jornades feministes catalanes.
Feministes per la independència. 16 de desembre. Dona i repressió.
Horteras: hivernacle. Idea de fer un banc de llavors a CLD.
• 19.35 h. Presentació esborrany/document de treball sobre criteris cessió d’espais a Ca
la Dona. = punt ajornat per la propera comuna perquè no està prou treballat.

• 19.40 h. Activitats properes de Ca la Dona:
- Cabaret,feminista organitza’t per Dona Cançó. Martha Luque.i Bollos en teoria, 18
desembre a les 20h. Formulari d’inscripció.
- LaSAL: Re-Members 7 de gener a la Nostra Illa.
- Sopar de Ca la Dona, el 15 de gener (Àngels).
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Dolo: el sopar ha de servir per contribuir econòmicament amb CLD per acabar amb la
despesa.
18 desembre manifestació pel català a l’escola.
Hi ha bizum per la caixa del bar de CLD, es posarà un cartell amb explicacions.
• 20.00h. Informació sobre la Grossa, si s’escau.
Hi havia de temps fins al 10 de novembre per demanar-la. Per dubtes: posar-se en
contacte amb Antònia.
• 20.15 h. Informació darreres mesures Covid.. Breu recordatori de les
mesures vigents.
• 20:25 h. Precs i preguntes.
IMPORTANT:

enviar

les

notícies

i

els

actes/activitats

de

la

casa

a

comunicació@caladona.org perquè surtin a l’agenda.
• 20.30 h.: propera Comuna, 3 de Febrer 2022. VIRTUAL
•

properes/is dinamitzadores/is. Insurrectes, Mirades Violeta, Migjorn o
Novembre F.
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ACORD

DATA

Es decideix….
ACORD 1
ACORD 2
ACORD 3
PENDENT 1
PENDENT 2
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RESPONSABLES

TERMINI

SEGUIMENT

Qui?

2 setmanes Qui? On?

