
RESUM I ACORDS Reunió de la COMUNA de 27de setembre 2022  
 
DINAMITZADORES : Muntsa i altres companyis 
ASSISTÈNCIA: Presencial  

COMI PETITA  Montse C, Vicky, Montse B, Vero 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AVERLASAILAS   

BOLLOS EN TEORIA  Susana, Natàlia, Júlia, Vero 

CALALA  

Centre de Documentació  Muntsa 

CERCLE DE BRUIXES Loredana, Amada 

COEDUCACIÓ   

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  Montse C. Vicky i Llum 

El PECADO RECORDS  

Espai Infantil  Vicky 

Espai pels Drets   

FemArt Teresa 

FEMINISTES   
INDIGNADES 

 

FEMINISTES PER LA INDEPENDÈNCIA  

GATAMAULA  

GRUP AUTOGESTIONAT 

D’AUTODEFENSA 

 

Grups nous   

INSURRECTAS  Vero 

LaSal Natàlia, Júlia 

L’hort de Ca la Dona   

MARXA MUNDIAL DONES   

MENTORES TAMAIA   

MIGJORN  

MIRADES VIOLETA   

MOOLADÉ  



NOVEMBRE FEMINISTA  Montse B, Montse C 

ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA  

PETRAS  

SÒCIES DE CA LA DONA   

TEATRE-DONA  

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT   

XARXA FEMINISTA  Merche, Montse C, Montse B, Muntsa 

XARXA MGD   

ZAMBRANIANAS  

 

ORDRE DIA DE LA COMUNA 
 

1. Salutacions i acollida.  
2. Aprovació de l'acta anterior i revisar acords. Fer propostes i esmenes, si s'escau. 
3. Roda de grups i projectes, valoració activitats fetes o noves activitats. 
4. Debat  sobre “8 de març: quin paper hi vol jugar Ca la Dona?”. 
5. Altres informacions o comentaris 
6. Calendarització de les properes COMUNES i properes/is dinamitzadores/is. 

 

Comencem passades les 7h. perquè es va decidir assistir a la concentració a la plaça Sant 
Jaume per la mort de la noia iraniana Mahsa Amini per portar el vel mal posat. 
 

2. S’aprova l’acta de la Comuna anterior 
3. Els grups informen: 

FemArt: Ha començat Emergències4. Formes d’escapisme: contra la disciplina, el 
control i la conquesta. Podeu consultar el Programa Feminista de Formació (PAFF) 
que aquest any està obert a totis les companyes de Ca la Dona amb participacions 
molt interessants , a https://www.femartmostra.org/p/paff.html 
Bollos en teoria: continuen les seves trobades mensuals i recorden la presentació del 
llibre Todo (no) ha salido bien de Marta Busquets Gallego, per l’endemà  
Dones x Dones: recorden les concentracions en silenci contra les guerres els dijous a 
la tarda a les 7 de la tarda a plaça Sant Jaume. També estan impulsant una campanya 
per exigir a l’ajuntament el trencament de l’agermanament amb Tel Aviv. 
Xarxa Feminista: informa de l’organització el 21 i 22 d’octubre de l’Escola Feminista 
sobre De feminismes i transfòbies. Per veure el programa, cliqueu a 
https://www.xarxafeminista.org/escola-feminista-2022/. Es fa una crida a la participació de 
tots els grups de la casa perquè és un tema que s’ha parlat a les comunes. I ¿és una 
“casualitat” que s’hagi convocat una manifestació TERF el mateix dia 22?? Es demana 
col·laboració per al bar (apunteu-vos a https://forms.gle/MqdjtHmjRiH3htjp6) i per a 
la porta (apunteu-vos a https://forms.gle/QZq3RFHiibbtSwBPA) 
Comissió Avortament: recorda la manifestació del dia 28 de setembre a la plaça de la 
catedral per aturar l’ofensiva contra el dret a l’avortament. Es preveu una bona 
batucada i intervencions de companyes d’Abya Ayala. 
Cercle de bruixes: informen de la presentació del llibre de Dolores Juliano La magia 
de la razón per el dia 19 d’octubre a les 18h. 

https://www.femartmostra.org/p/paff.html
https://www.xarxafeminista.org/escola-feminista-2022/
https://forms.gle/MqdjtHmjRiH3htjp6
https://forms.gle/QZq3RFHiibbtSwBPA


Novembre Feminista: Estan preparant per al12 de novembre el Tribunal feminista 
contra la violència vicaria i assetjament en l’àmbit laboral,representatsen alguns 
casos emblemàtics. Serà un acte important i es farà a les Cotxeres de Sants. 
Espai infantil: els primers dijous de mes hi haurà un espai per compartir mares i 
criatures.  
Coeducació: preparen de la presentació del llibre Las falsas alternativas. Pedagogía 
libertaria y nueva educación d’Ani Pérez Rueda. També estan preparant com 
compartir tots els materials recollits al llarg dels anys sobre pedagogies feministes per 
poder posar al web. 
LaSal: estan en fase de preparar i pensar activitats que ja informaran (possible sopar 
de nadal lesbofeminista el mateix 25 de desembre) 
 

4. Debat  sobre “8 de març: quin paper hi vol jugar Ca la Dona?”. En ser poques el que 
fem és prendre el compromís de parlar sobre el tema en tots els grups de la casa. És 
molt important llegir el següent document i debatre’l en tots els grups. Cliqueu aquí 
https://docs.google.com/document/d/1F3jVRO3pjgPC5n9CWK2IbA7ocBpTSEj8jrJjU3YnXlE/e

dit. A la propera comuna del finals de novembre es parlarà d’aquest tema!  

 
5. Altres informacions o comentaris:  

Sobre l’Acord Social per a l’Amnistia i l’Autodeterminació considerem que som molt 
poques per decidir signar-lo en nom de Ca la Dona. El signarem més endavant. 
La Loredana fa una reflexió/comentari sobre la situació de l’Irán 
Es proposa enviar l’esborrany/resum de la Comuna el més aviat possible perquè 
totes les companyis estiguin informadis del que s’ha dit. No esperar a enviar-ho a la 
següent convocatòria perquè moltes informacions ja han perdut actualitat. 

 

6. propera Comuna i properes/is dinamitzadores/is 25 d’octubre 

 

 

 

https://docs.google.com/document/d/1F3jVRO3pjgPC5n9CWK2IbA7ocBpTSEj8jrJjU3YnXlE/edit
https://docs.google.com/document/d/1F3jVRO3pjgPC5n9CWK2IbA7ocBpTSEj8jrJjU3YnXlE/edit

