
RESUM I ACORDS Reunió de la COMUNA de 5 de juliol 2022  
 
DINAMITZADORES : Bollos en Teoria (Apen)  
ASSISTÈNCIA: Presencial i virtual 
 

COMI PETITA  Vero, Dolo, Montse B., Montse C., Apen, Merce 

O 

ALIA  

ART+FEMINISM BCN  

AVERLASAILAS   

BOLLOS EN TEORIA  Apen, Vero, Inma 

CALALA  

Centre de Documentació  Mercé,  Mireia, Muntsa 

CERCLE DE BRUIXES Loredana, Amada 

Coeducació  Vicky 

COLECTIVA CUIDADO CIBORG Carmela 

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  Llum, Vicky, Montse C. 

El PECADO RECORDS  

Espai Infantil  Vicky  

Espai pels Drets   

FemArt  

FEMINISTES   
INDIGNADES 

Dámaris 

FEMINISTES PER LA INDEPENDÈNCIA Nuria Casals  

GATAMAULA  

GRUP AUTOGESTIONAT 

D’AUTODEFENSA 

Karin 

INSURRECTAS  Vero 

HORTERES  Apen 

La Sal  

MARXA MUNDIAL DONES   

MENTORES TAMAIA   

MIGJORN  



MIRADES VIOLETA   

MOOLADÉ  

NOVEMBRE FEMINISTA  Dolo, Dámaris, Merche,  

ON SÓN LES DONES  

ONADA FEMINISTA  

PETRAS  

SÒCIES DE CA LA DONA   

TEATRE-DONA  

VEUS DE DONES  

VEUS GITANES  

XARXA DONES SALUT  Montse  

XARXA FEMINISTA  Muntsa, Montse  

XARXA MGD   

  

  

 

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 18:30h. amb salutacions i acollida. 

1. S’ aprova l’acta de la darrera comuna i es demana que s’ envii el document que va fer 
la Carmela de Colectiva Fem Ninja 

2. Notícies i actualitat a Ca la Dona 
⮚ S’ informa sobre el tema de la pintada del terra entrada CLD. La comissió de 

manteniment farà una recerca sobre la forma mes adient de netejar la pintada i 
s’ encarregarà de passar aquesta informació per quedar un dia amb les del 
Pecado y altres persones que volguin per netejar. Paralelament s’ està creant un 
grup de debat (de moment s’ han apuntat les del Pecado, La Sal, Carmela de Fem 
Ninja, Dolo, Apen) per parlar del tema trans en espais no mixtes i potser elaborar 
una mena de protocol entre totes 

⮚ Col.lectiu Punt 6 ha enviat un missatge demanant suport a CLD sobre possible 
participació conjunta en un projecte sobre cooperatives d’ habitatge per dones. 
La Montse B. llegeix el missatge per compartir entre totes a la Comuna el nostre 
parer. Encara que no està molt clara la forma de participació entenem que 
Col.lectiu Punt 6 tenen certa pressa perque han de dir alguna cosa abans de 
divendres dia 8 i hem decidit que de primeres sona be que treballem plegades 
amb aixo,  

⮚ El grup 8.000 motius s’ ha adreçat a CLD per demanar l’ús del NIF de Ca la Dona 
per fer un acte el 15 d’ octubre. Es debateix molt aquesta demanda perque 



encara que de primeres sembla un suport necessari, creiem que donar el NIF 
sense tenir clar quina responsabilitat tindrem com CLD (tema permisos, 
assegurança etc.) es dificil. També es comenta que les dates son complicades 
perque hi ha moltes coses a l’ octubre. Es comenta també que seria important 
ajuntar altres temàtiques anti-repres del moment. Finalment es decideix parlar 
de nou amb elles i demanar mes informació sobre que volen especificament 
(apart del NIF)  

3. Roda de grups i projectes 
⮚ Per tots els grups:  quan es fa una festa o activitat s’ ha de deixat tot endreçat. 

Hem d’intentar no portar begudes de fora, fer servir el bar. Recollir tot i baixar 
escombreries i reciclatge.  

⮚ Dones x Dones: molt contentes del premi que els hi ha donat la UPEC. Continuen 
les concentracions per la pau a Plaça Sant Jaume cada dijous de 7 a 7,30h. 
Comenten que ha estat complicat la relació amb les dones ucraïneses que potser 
no entenent molt el posicionament anti-militarista de les concentracions. 

⮚ Novembre Feminista: El 12 de novembre es fará 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 als lloc de treball. 

⮚ Fem Ninja Carmela informa que ja tenim servidors nous a CLD i ara es treballarà 
per tema de software lliure. A l’Agost es participarà en un acte Transactfeminista 
a CALAFOU-  

⮚ Coeducació: Recorden el acte presentació llibre que és fará dijous dia 7 amb espai 
infantil 

⮚ 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: Valoració molt positiva del CELOBERT al voltant del llibre 
“Alianzas Rebeldes.” La EFE serà els dies  20-21 i tracta el tema de Feminismes 
contra la transfogia.  

⮚ Cercle de Bruixes: Estan treballant actualment en debats interns.  Loredana 
informa que al setembre es aniversari de Dolores Juliano (90 anys) i que com ha 
escrit un nou llibre seria possible fer una presentació llibre a CLD i fer un brindis o 
una festeta aniversari. S’ ha de parlar amb ella per veure disponibilitat i energies. 
També es podria fer una celebració 90 anys Maria Olivares. 

⮚ 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. Dolo informa sobre els avanços en les reunions de la Comissió de Comunicació: 
 
⮚ La web del CDOC està quasi be enllestida. El tema amb l’ Alfons finalment 

desencallat. 
⮚ S’ han netejat els diferents correus de Ca la Dona (info, agenda, etc.) per endreçat 

tot.  
⮚ Queda pendent fer un anàlisi de les xarxes socials (del seu ús)  
⮚ Al setembre es revitalitzarà el tema campanya de sòcies, i es penjaran tots els 

videos.  
⮚ la Biblioteca de CLD s’ ha de publicitar i moure informació pels canals i xarxes 

socials 
5. Planificar els PROPERS DEBATS 

● A la propera Comuna que es celebrara el 13 de setembre es farà monogràfic 



debat “8 de març: quin paper hi vol jugar Ca la Dona?” 
● Propers debats: Transfòbia 

 
6. Acords: les comunes es faràn presencials només.  

• Propera Comuna: 13 de Setembre 

• Dinamitza: Àlia (que no han pogut venir a última hora per trobar-se malament l’ 

Eva Cruells) 

 

 

 

 


