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DINAMITZADORES: Maria Eugènia (DonesxDones), Noe i  Cris 
(Averlasailas) 
 
ASSISTÈNCIA:  
 
NOM GRUP    NOM PERSONA 

COMI PETITA 
Mercè (Secretaria), Gemma (Secretaria), 
Montse B, Vero, Dolo P, Montse C 

Centre de Documentació Muntsa O, Maria M, Mireia B, Camille. 
 

FemArt Teresa, Júlia 
L’hort de Ca la Dona Apen 
Espai dels Drets de les 
Dones 

Dolo P, Montse B, Karin  

Espai Infantil Vicky, Glòria 
  
  
ALIA  
ART+FEMINISM BCN  
AVERLASAILAS Noe, cris 
BOLLOS EN TEORIA  

 
CALALA  
COEDUCACIÓ Vicky M 
CENTRE DE 
DOCUMENTACIÓ 

Maria M, Mireia B, Camille, Muntsa O 
 

CERCLE DE BRUIXES Montse, Amada S 
COL·LECTIU PUNT6  
COM. VERITAT-
MEMÒRIA-
RECONCILIACIÓ DE 
DONES COLOMBIANES 
EN DIÀSPORA 

Maria Eugènia 

DEBAT FEMINISTA 
INTERGENERACIONAL 

 

DEGENERADES  
DONA LLUM  
DONES D’AIGUA  
DONES X DONES Vicky,  Montse C 
FEMINISTES PER LA  
INDEPENDÈNCIA 

Glòria 

FEMINISTES  
INDIGNADES 

Dàmaris 

GATAMAULA  
GRUP AUTOGESTIONAT 
D’AUTODEFENSA 

 

INSURRECTAS  
MARXA MUNDIAL DONES  
MENTORES TAMAIA Anna i Gaby 
MIGJORN  
MIRADES VIOLETA Alberta, Clàudia T 
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MOOLADÉ  
NOVEMBRE FEMINISTA Montse Benito 
ON SÓN LES DONES  
ONADA FEMINISTA Núria Cugat 
PROJECTE VACA  
PETRA Che 
TEATRE-DONA  
VEUS DE DONES  
VEUS GITANES  
XARXA DONES SALUT Montse C 
XARXA FEMINISTA Montse C 
XARXA MGD   
ZAMBRANIANAS  
SÒCIES DE CA LA DONA  
 
 

 
ASSISTÈNCIA TOTAL APROX: 29 

 
 
1. Funcionament i ronda de presentacions. 
 
 
2. Resum reunió anterior: (acta del 19 de gener del 2021) 
 
 
 

 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 

 Es decideix….  Qui? 2 setmanes Qui? On? 

ACORD 1 

Recordem el deure de 
tots els grups a assistir i 
a participar activament 
a les Comunes. 

15/12/2020 

Totes Sempre Secretaria- 
Comi petita 

ACORD 2 Nou grup: Mentores de 
Tamaia 

15/12/2020  05/01/2019  

ACORD 3 Iniciar els Debats de la 
Comuna 

Primera 
data: 

30/01/2021 Mireia B, Dolo P, 
Mercè O, Anna F  

S’aniran 
publicant 

les 
properes 
sessions. 

PENDENT 1      
PENDENT 2      

 
 
3. Ordre del dia previst: 
 

• 18 h. Salutació i benvinguda.  
 

• 18:05 h. Lectura i aprovació si s’escau de l’acta anterior.  
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Acta anterior aprovada 
 

• 18.10 h. Informació dels grups. Activitats que estem fent.  
 

- Feministes per la Independència. La pròxima trobada serà el dijous 
per tractar com volen encarar l’any, ara per ara, no tenen cap 
activitat prevista. Ens les passaran quan es reuneixin. 
 

- Coeducació. Han començat amb els possibles debats. El 29 gener a 
les 18 h comencen amb la primera xerrada oberta: Pedagogies 
feministes per una cultura de la pau. Faran una part més formativa i 
un vessant més pedagògic. El dia 30 és el dia escolar per la no-
violència i la pau. DENIP. 
 
 

- FemArt. Les dues pròximes setmanes tenen l’exposició de FemArt, en 
versió d’entrada reduïda. Horaris: dimarts i dijous de 16.30 h a 19.30  
h, visites guiades. Les visites de grup entre 10 i 15 persones es 
poden concertar. El dia 26 de gener a les 18 h, es farà una taula 
virtual de trobada, reflexió i debat: Institucions artístiques vs. 
pràctiques artístiques.  Estem totes convidades. Per assistir-hi, ens hi 
hem d’inscriure. 
 
El 4 Febrer a les 18 h es farà la taula: Tocades però no ferides. 
Parlaran de les seves experiències com a artistes, en relació amb les 
institucions. L’activitat es posarà a l’agenda de CLD. S’enviarà el 
mètode d’accés. Com a màxim hi podran assistir 20 persones 
presencials. 

 
- Xarxa de Dones per la Salut. Durant el primer trimestre continuaran 

amb la campanya de l’avortament per intentar canviar la llei. La 
Xarxa de Dones per a la Salut faran una taula rodona durant el mes 
de març i al mes de maig volen treballar el tema de les maternitats. 
 

- Centre de documentació. Estan animades, continuen anant en grups 
reduïts. Estan donant empenta per digitalitzar 600 cartells més. A 
l’arxiu s’ha incorporat el grup de dones La Sal, ajudant a fer 
l’inventari del Fons de la Gretel Ammann. La xerrada sobre El fet 
d’escriure, s’està preparant amb diverses ponents. Concretaran data. 
Continuen tenint donacions i tenen moltes coses repetides. Demanen 
que si no és una cosa molt específica, de moment no es facin més 
donacions perquè estan una mica desbordades. Han demanat 
ampliació d’espais a la casa. El que sí que demanen són samarretes 
de reivindicacions feministes i moviments socials per ampliar la 
col·lecció. 
 
 

- Novembre feminista vol reactivar algunes formacions durant aquest 
trimestre per compartir reivindicacions que s’estan plantejant. Faran 
formació el 12 o 13 de febrer o 26 27 febrer, en funció del que hi 
hagi de cara a les eleccions. Sessions: Anàlisis de drets humans i 
violències masclistes i reivindicacions feministes, retrospectiva; i una 
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segona sessió de justícia feminista. Tenen pendent amb les 
companyes de Mujeres diversas fer unes sessions de drets de dones 
migrades i de com funcionen les xarxes de suport. Es concretarà 
data. Volen veure si les dates proposades al febrer van bé. 
 

- Mirades Violeta. S’han anat reunint en línia. Explica les activitats més 
significatives que han fet: presentació de dos llibres a la plataforma 
virtual: Desbordando sexo y genero, y Vidas lentas. El 25 de febrer 
tenen programada una presentació d’un altre llibre. Continuen amb 
les reunions setmanals desenvolupant un cicle d’exposicions 
monogràfiques de dones que van destacar per la seva trajectòria. 
També estan tractant temes com la tercera edat i envelliment actiu, a 
partir de llibres. A més a més, s’han fet sessions monogràfiques 
sobre el sexe i la raça. Continuaran amb aquests temes els mesos 
vinents. 
 
 

- Horteres. Al febrer es faran unes xerrades sobre la conservació del 
menjar i la Rosa farà els cercles de la terra. Té moltes ganes de fer 
una formació per a 5 persones de com fer rituals de celebració de la 
terra. Han adoptat els dissabtes anar a l’hort a fer manteniment, per 
qui l’interessi.  
 

- Petra. Recorda que la seva és una associació d’àmbit estatal 
associada a Ca la Dona com a espai de referència. Ha estat un any 
intens pel grup PETRA Catalunya. S’han reunit amb partits polítics i 
sindicats per traslladar les seves reivindicacions. Han fet xerrades. 
L’Àsia s’ha ofert a fer una xerrada sobre els permisos iguals i 
intransferibles. L’associació d’homes per la igualtat han demanat 
reunir-se amb elles per compartir visions. Pregunten si poden utilitzar 
com a seu social de l’associació i la resposta es deriva a secretaria.  
 

- Tallers d’autodefensa feminista. A la tardor hi ha hagut confusió pel 
tema de les restriccions. Kick boxing segueix. El de Txi Kung  i 
l’Autodefensa estan a l’espera perquè no queda clar si es podran fer 
presencials i les participants estan cansades de fer-los en línia. El 
grup autogestionat d’autodefensa de CLD se segueix reunint.  
 

- Espai dels drets: s’està treballant en comissió i la comi petita 
plantejarà les propostes que surtin d’aquest espai. 
 
Respecte l’espai acollida, informació i assessoria jurídica segueix, 
principalment, de manera virtual. Els espais d’autodefensa ja els han 
explicat.  
Pel que fa a l’espai de discussió encara no tenen una proposta 
concreta. Estan treballant per consens. Han fet 4 reunions amb 
diverses companyes de diferents grups. Han estat parlant sobre com 
reprendre i orientar el treball que feia TAMAIA. Han arribat a consens 
però sense proposta concreta. Se seguiria el model de Dones 
Juristes: Orientació, informació i cura més emocional. No es faria 
seguiment de casos. Falta encara parlar i concretar molt sobre la 
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intensitat d’aquesta atenció, quin perfil de persones ho poden 
assumir si es farà mitjançant una entitat, etc. Estan treballant-ho.  

 
- Cercle de bruixes. Es reuneixen quinzenalment. Ara es troben per 

reflexionar sobre l’últim llibre de la Montse Moreno. Estan plantejant-
se fer alguna taula rodona per zoom. La Loredana s’excusa perquè no 
ha pogut venir. La Montse s’ofereix per donar un cop de mà al Centre 
de Documentació.  

 
 
18.30h. Informació sobre el DENIP del dia 30 de gener. Espai Infantil 
i Coeducació  
 
Penjaran a la web de CLD recursos pel DENIP (Dia escolar per la no 
violència i la pau). Aquell dia es commemora a Gandhi. Es planteja que 
proposarà que es commemori també a les dones pacifistes de la nostra 
genealogia. Els recursos estan organitzats per edats i hi ha orientació dels 
àmbits que es poden treballar. Hi ha contes, retallables, curtmetratges, etc. 
Anima a fer-ho arribar als centres.  
 
18.40h. Espais de debats per a les sòcies de Ca la Dona. El debat es 
farà el dissabte 30 de gener d’11 h a 13 h 
 
Es planteja l’espai de debats per a les sòcies per iniciativa de la comi. La 
Míriam informa sobre la necessitat de reprendre el debat  sobre la relació 
amb les institucions (que és un debat que sempre es va fent, però ara cal 
reprendre). 
 
Es planteja dedicar un trimestre a aquest tema amb una freqüència d’un 
debat mensual.  
 

- 1 Sessió. 30 de gener. Tema: Història. Es plantejaran uns materials 
per a que entre totes es pugui valorar el passat, les dificultats, els 
guanys, etc. Els materials:  

- Documental sobre la història del bloc feminista de Tarragona. 
Naixement dels centres de Planning.  
- Ponència en pdf.  del I Consell de les Dones de BCN 1989.  
- Text Feminismo nuevos paradigmas y acción governamental, 
d’Anna Bosch. Reflexió sobre els límits de la participació en les 
institucions. 

  
- 2 Sessió. Febrer (no s’ha concretat data). Tema: Què fem ara? 

Quines relacions té CLD amb les diferents institucions. Serà un 
Intercanvi d’experiències. 

- 3 Sessió. Març (no s’ha concretat data). Tema: Conclusions. Pros y 
contres. Com continuem? Idees?  

 
S’anima a la participació de les màximes possibles per decidir entre totes 
per analitzar i decidir cap a on anem CLD.  
 
18.55h. Comencem a pensar en el 8 de març. 
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Informem que la comissió laboral de la Vaga Feminista ha convocat una 
assemblea on han participat unes 50 dones, lesbianes i trans. El debat és 
sobre si es convocarà o no vaga. El sentir majoritari és que si, però s’ha 
pensat convocar una assemblea més general per veure com plantejar el 8M 
d’aquest any posant en relleu tot el que la pandèmia ha suposat per les 
dones, lesbianes i trans.  
 
Es veu difícil convocar grans mobilitzacions, però tenint com a referència el 
22N es considera molt important visibilitzar les lluites de les dones al carrer.  
 
Serà una assemblea oberta per organitzar el 8M als carrers. Un pilar que es 
treballarà serà la descentralització de les mobilitzacions (barris, ciutats i 
pobles). Serà el 28 de febrer a les 19h.   
 
 
19.10h. Campanya de sòcies. Presentació breu per part de la 
Comissió de Comunicació.  
 
El 22 febrer (la data encara no està tancada) s’iniciarà una campanya per 
augmentar el nombre de noves sòcies. Es vol plantejar la casa com un 
possible motor de canvi per la societat (CLD com a motor de canvi). La idea 
és fer uns vídeos amb recull d'activitats de la casa per reforçar l’orgull de 
formar part CLD i engrescar a gent nova perquè hi participi. La campanya 
es farà per xarxes socials, mailing, etc. Seran benvingudes aportacions, 
idees.  
 
19.15h Precs i preguntes.  
 
S’envia al xat de la comuna el manifest pels drets de les persones trans, el 
qual CLD ha signat. Es convida a donar suport a les persones trans* i fer 
córrer el manifest.  
 
Dues consideracions:  
 

- Mirades Violeta està debatent sobre la modificació de la llei trans. 
Creu que seria interessant treballar sobre la modificació de la llei per 
poder posicionar-se. Creu que són inqüestionables els drets de les 
persones trans* però hi ha altres temes com la  definició i paper 
jurídic de les dones que val la pena debatre col·lectivament. Sempre 
en el marc de la defensa dels drets de les persones trans*. També 
està el tema dels ventres de lloguer. 
 

- Mirades Violeta planteja a la comi petita i secretaria que per construir 
l’agenda es tingui en compte que les activitats no se solapin.  
 

 
Es comenta que s’ha demanat que tots els grups avisin amb temps a 
secretaria, al menys dels actes més centrals. S’ha intentat moltes vegades 
que les agendes no se solapin, però és complicat. Aleshores, hi ha una 
proposta d’avisar amb 10 dies previs, per veure si és possible encaixar les 
activitats. Finalment, es recull la propsta d’avisar amb 10 dies però es 
comenta que els grups, en aquest sentit, han d’estar disposats a canviar de 
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data (la qual cosa de vegades és complicat), i que tanmateix, secretaria va 
demanar als grups on participa que facilitessin un calendari amb les 
diferents activitats. 
 
Novembre feminista explica que el 12/13 o 26/27 de febrer proposarà 
activitats. Diu que si algun grup ja té activitat per alguna d’aquestes dates, 
que li comenti. 
 
S’explica que, malgrat que sempre s’ha de continuar debatint, el tema trans 
ja es va debatre a CLD. Aleshores, Mirades especifica que el debat que 
tenen pensat seria més aviat sobre la reforma de llei. 
 
Des de la Plataforma desmilitaritzem l’Educació, abans del dia 30 de gener 
passaran un manifest en contra la despesa militar dirigida als centres 
educatius. Es penjarà a la web. S’està treballant de nou per fer arribar a 
partits polítics reivindicacions per fer una llei per la pau. Estan a la 
plataforma com a Dones per Dones. 
 

 
-  

19.30h. Dinamització de la propera Comuna seguint l’ordre 
alfabètic.  
 
El grup que dinamitzarà serà el Col·lectiu punt 6 i Coeducació ho farà la 
propera sessió. 
 
 
4. Acords: 
 

 ACORD DATA RESPONSABLES TERMINI SEGUIMENT 
 Es decideix….  Qui? 2 setmanes Qui? On? 

ACORD 1 
El dia 30 de gener fem 

el primer debat de 
sòcies  

30/01/2021 
   

ACORD 2 Comencem a preparar 
el 8M 

19/01/2020 Totes 8M Comi petita 

ACORD 3 

Signem a favor del 
manifest dels drets 

de les persones 
trans. 

19/01/2021 

Comuna   

PENDENT 1 Campanya de sòcies 19/01/2020 Comi de 
Comunicació 2021 Comi de 

Comunicació 
PENDENT 2      

 
 
 
5. Voluntàries propera Comuna i gestió de google-group (6 MESOS): 
 
 

 
DATA  GRUP 



COMUNA 19/01/2021     
 

 8 

Gener Averlasailas i Dones en Diàspora 

Febrer Col·lectiu Punt6 
Març Coeducació 

 
 

6. Voluntàries acollida noves sòcies 
L’Acollida la realitzen l’Apen (Horteres i Bollos en Teoria) i la Teresa 
(FemArt) però estaria bé que sortissin més voluntàries. 
 

 
 
Redacció d’aquesta acta: Cris i Noe (Averlasailas) 
 
 
 

PROPERA COMUNA:  18 de febrer de 2020 
Horari: de 18 h a 20 h 

 


