RESUM I ACORDS Reunió de la COMUNA de 31 de maig 2022
DINAMITZADORES : Xarxa de Dones Salut (Montse Cervera) i Xarxa Feminista (Muntsa)
ASSISTÈNCIA: Presencial i virtual
COMI PETITA
ALIA
ART+FEMINISM BCN
AVERLASAILAS
BOLLOS EN TEORIA
CALALA
Centre de Documentació
CERCLE DE BRUIXES
Coeducació
COLECTIVA CUIDADO CIBORG
COL·LECTIU PUNT6
COM. VERITAT MEMÒRIA
RECONCILIACIÓ DE DONES
COLOMBIANES EN DIÀSPORA
DEBAT FEMINISTA
INTERGENERACIONAL
DONA CANÇÓ
DONA LLUM
DONES D’AIGUA
DONES JURISTES
DONES X DONES
El PECADO RECORDS
Espai Infantil
Espai pels Drets
FemArt
FEMINISTES
INDIGNADES
FEMINISTES PER LA INDEPENDÈNCIA
GATAMAULA
GRUP AUTOGESTIONAT
D’AUTODEFENSA
INSURRECTAS
HORTERES
La Sal
MARXA MUNDIAL DONES
MENTORES TAMAIA
MIGJORN
MIRADES VIOLETA

Vero
Eva Cruells

Apen, Vero
Aïda, Mireia, Muntsa
Loredana, Amada
Vicky
Carmela

Llum, Vicky, Glòria
Carla, Jasone

Anna F, Teresa
Dámaris
Manuela, Pilar,
Karin
Vero, Rocio, Maite
Apen, Maite
Aïda

MOOLADÉ
NOVEMBRE FEMINISTA
ON SÓN LES DONES
ONADA FEMINISTA
PETRAS
SÒCIES DE CA LA DONA
TEATRE-DONA
VEUS DE DONES
VEUS GITANES
XARXA DONES SALUT
XARXA FEMINISTA
XARXA MGD

Dolo, Dámaris, Merche

Montse
Muntsa

ORDRE DIA DE LA COMUNA
•







Salutacions i acollida. Com estem?
1. Aprovació de l'acta anterior i revisar acords. Fer propostes i esmenes, si s'escau.
2. Notícies i actualitat a Ca la Dona (Espai d'Acció Feminista)
3. Roda de grups i projectes, valoració activitats fetes o noves activitats.
4. Planificar els PROPERS DEBATS que volem engegar a Ca la Dona.
5.Precs i preguntes.
6. Calendarització de les properes COMUNES i properes/is dinamitzadores/is.

Comencem la reunió a les 19h. amb salutacions i acollida.
1. L’acta de la darrera comuna no existeix. Per problemes tècnics no s’ha pogut
reconstruir i es fa una crida a totis les que hi eren i van prendre notes perquè les
enviïn a Secretaria i poder redactar un mínim resum de trobada.
2. Notícies i actualitat a Ca la Dona
 Informació sobre les subvencions rebudes de l’Ajuntament de Barcelona. Ara
s’està treballant per fer les reformulacions a tota pastilla doncs només donen 10
dies per presentar-les.
 Diverses intervencions expliquen el que s’ha fet al voltant de les pintades (les de
fora ja estan esborrades per l’Ajuntament) acusant de transfobia a Ca la Dona
que van aparèixer a les portes i dins de l’edifici. S’han fet dues trobades amb
membres del grup El Pecado record ( que ja van explicar que havia estat una
persona que acompanyava a un altre i no era del grup) i companyis de CLD per
conèixer els motius, ajudar a gestionar el malestar per tenir cura de les persones
i, finalment, netejar les pintades. Moltes dones de la casa expressen que ho van
trobar molt greu i una agressió a la casa que les va fer sentir molt malament.
Malgrat tot, el que ha succeït es considera una oportunitat per reflexionar sobre
la presència de persones trans o no binàries a la casa, sobre el tema del “passing”
o “no passing”, sobre els dubtes i com actuar. Es va veure la necessitat de
compartir les diferents vivències i es va proposar i decidir crear i obrir un grup de
debat per parlar de tot plegat i elaborar una mena de protocol entre totes.. I

sobre el tema de netejar les pintades s’ha quedat que es farà una convocatòria
per fer-ho col·lectivament i aprofitar la trobada per fer unes birres i conèixer-nos
millor.(Cal saber quin producte necessitem per fer-ho)
3. Roda de grups i projectes
 Carmela llegeix un escrit on explica la necessitat i l’interès de la creació d’un nou
grup a CLD que es dirà HACKLAB per “... tomar el control de la tecnología que
usamos. Podemos ayudar a arreglar sus ordenadores, a hacer copias de
seguridad de sus datos, a instalar linux, a utilizar software de código abierto, a
encriptar, etc….” (veure annex HACKLAB). S’acull la proposta amb moltes ganes




















de seguida surten propostes de vincles i connexions amb DonesTech i altres grups
de la casa.
FemArt: Valoració molt positiva de l’exposició SÍ, pintura, pintura i de la primera
edició d’Ullal, festival de fotografia incisiva per l’afluència, organització i interès
despertat. Estan preparant la propera edició d’Emergències i ben aviat ens
arribarà informació.
Horteres: Estan contentis per la incorporació de col.leguis en la gestió de l’hort i
per ampliar encara més el grup convoquen un matí de dissabte al mes per a
treballar-hi. Acaben de celebrar la 1ª Jornada sobre el cicle menstrual amb molta
participació i interés . Hi hauran properes edicions i es coordinaran amb altres
grups de la casa. Organitzaran la celebració del solstici d’estiu. Passaran info.
DonesTech: Continuen treballant en el tema de les violències masclistes en
l’entorn digital i organitzaran tallers d’autodefensa digital. Passaran info.
L’Eva ens informa que el projecte “Fils Feministes”, arxiu digital del moviment
feminista, no pot continuar i es plantegen organitzar una jornada de treball a
l’octubre per veure com clouen i què en fan d’aquest projecte. Passaran info.
La Sal: Contentes amb l’acte “Lesbianes a la feina” i el de la “Grada lesbiana”
tristones pel resultat del partit però felices de compartir-ho. Ara estan
organitzant el 28J autònom i ja tenen programat una ruta pel 24J, un acte contra
la transmisoginia el 25J i una festa a Can Ricart pel 28J.
Centre Documentació: Molt interessant l’acte sobre el llibre de la Itziar Ziga
organitzat amb les Bollos i el taller que van fer en el marc de l’ULLAL per a
recuperar noms de les fotografies del Grup de Lesbianes Feministes (molta
participació i diversió). Preparant la presentació del llibre “Història de vida de
Mari Chordà” el 9 de juny. Faran una propera Arxivatona/Editatona per
incorporar més registres a la Wikipedia en col·laboració amb Wikidones.
Dones x Dones: molt emotiu i colpidor l’acte convocat amb dones de Palestina,
Afganistan, Sàhara, Rússia, Colòmbia i Ukraïna. Contentes del reconeixement que
ha rebut de les dones de El Salvador en relació amb l’avortament. Recorden que
continuen les concentracions per la pau a Plaça Sant Jaume cada dijous de 7 a
7,30h.
Novembre Feminista: Presentació el dia 15J del llibre de la Gràcia Trujillo “El
feminismo Queer es para todo el mundo”. Estan preparant pel mes de novembre
un acte gran com un “Tribunal popular Feminista” sobre el tema de les custòdies i
les violències cap a les criatures,mares..(Violència vicària ) i Violència sexual
alslloc de treball.. Aniran informant.
Coeducació: El cap de setmana passat han fet l’acte “Transgredir per transformar:
pedagogies feministes per canviar curriculums” i tenen previst una entrevista amb
el conseller d’educació. Assenyalen que en els instituts existeix molta violència pels
passadissos i lavabos. Cal més formació pràctica.
Espai infantil: el 7 de juliol presentació en col·laboració amb editorial Pol·len d’un








llibre infantil antisistema amb participació de la Maga Glòria. Recorden que l’espai
infantil està obert sempre i que cada grup només ha de gestionar la seva cura.
Xarxa Feminista: En preparació el proper CELOBERT al voltant del llibre “Alianzas
Rebeldes” amb la participació de les seves coordinadores i autoris.
Xarxa per la Salut: Acaben de celebrar els 25 anys de l’Associació... i continuen!
Van fer una acte sobre “Salut, Dones i Vulnerabilitats “ que aviat el penjarem
Cercle de Bruixes: Estan treballant actualment la Llei sobre llibertat sexual i en
especial el tema del consentiment.
Feministes per la independència: Ens conviden a l’acte del dia 2J sobre “Ferides,
debats i propostes feministes” que han preparat amb molta cura.
El Pecado: el 11J organitzen un concert urbà a la BocaNord del Carmel i aviat al
Casal de Joves de Ciutat Vella un taller de maquillatge.
El Bar: Tots els grups poden fer servir el bar sempre que es coordinin amb la
Dàmaris. Recordem que s’han de pagar les consumicions!!

4. Planificar els PROPERS DEBATS




8 de març: quin paper hi vol jugar Ca la Dona?
Transfòbia

• Propera Comuna: 5 de juliol
• Dinamitza: Àlia i Bollos

