
Comuna 
20 de desembre del 2022 
Assistents: Teresa Sanz, Muntsa Otero, Dámaris, Àngels Pujol, Montse Pellicer, Llum, 
Natàlia, Aida, Maria Moron, Dolo, Montse Cervera, Pepa, Imma i Loredana (online). 
 
Ordre del dia 
 

 
Decidim deixar pel final de la reunió el debat del 8M i comencem la reunió en el punt 
de la situació econòmica de Ca la Dona i s’informa que finalment l’aval no farà falta ja 
que hem començat a rebre part de les subvencions concedides i per tant recuperem la 
salut de la tresoreria de Ca la Dona. 
Acordem que les dones que han deixat els avals, poden passar a recollir-los i signar un 
document conforme s’han recollit. 
 
No es pot parlar del tema de manteniment de Ca la Dona perquè no hi ha ningú de la 
comissió de manteniment que pugui informar. 
 
No es pot parlar del protocol d’obertura i tancament de Ca la Dona perquè no hiha 
ningú que pugui informar 
 
 
Feministes per la Independència vol fer un acte pel proper 14 de gener a les 13h al que 
estem convidades totes 
 
Pasem al debat del 8M 

Dinamitzadores: (per confirmar) 

 

18.30 h Salutacions i acollida. 

18.35 h Revisar si s'escau, acords pendents de reunions anteriors. 

18.45 h Ca la Dona preparem plegades el 8M? Dinamització per part de Ca la Dona en la 

convocatòria unitària 8M? Consulta el recull de reunions anteriors. 

19.45 h Si s'escau, activitats properes dels projectes de la casa i dels grups de Ca la Dona. 

20.00 h Possibles qüestions col·lectives/comunitàries de gestió del dia a dia de Ca la Dona: 

  Actualització de la situació econòmica després de l'Assemblea de Sòcies de Ca la 

Dona. 

 Incidències i manteniment de l'espai de Ca la Dona (si s'escau). 

  Revisem plegades el protocol per obrir i tancar Ca la Dona.  

20.15 h Altres informacions a criteris de l'assemblea. 

20:25 h Calendari properes COMUNES. 

20:30 h Final i tancament. 

https://caladona.us1.list-manage.com/track/click?u=16040ea12361d6c1ae9e14353&id=a63fecd95c&e=276e8544d0


 
El debat sobre quin paper vol tenir Ca la Dona en l’organització del 8M va sorgir l’any 
passat després d’algunes tensions en el procés d’assemblees, dificultat en els lemes i el 
contingut del manifest convocant a la manifestació unitària. Ja vam crear una comissió 
que va elaborar un document i que es va enviar amb la convocatòria de la COMUNA. 
 
S’informa que des de fa uns mesos hi ha unes trobades d’alguns sindicats, partits i 
grups feministes per parlar sobre la convocatòria de vaga pel 8M. No tenim informació 
del grau de representació col·lectiva i/o individual ) 
 
 
En aquest és comença el  debat sobre si Ca la dona ha d’impulsar un 8M que es 
construeixi entorn a la convocatòria de la Vaga Feminista. 
 
Hi ha  diverses intervencions i reflexions en un sentit i en un altre. 
 
Tenim milers de raons per continuar organitzant un 8M molt reivindicatiu ja que les 
discriminacions i violències contra les dones i els cossos dissidents continuen exercint-
se molt intensament. 
 
Es planteja la idea d’elaborar estratègies de mobilització que estiguin d’acord amb el 
múscul organitzatiu dels grups feministes de barris, pobles i ciutats i que els seus 
objectius, entre d’altres, sigui incrementar el creixement i la consolidació d’aquests 
grups del moviment feminista amb un clar horitzó d’autonomia política. 
 
Cal tenir en compte que quan ens referim a grups feministes ho fem en relació a grups 
de base, no mixtes i que no formen part  de l’orbita de partits o de sindicats, que tot i 
que puguin contribuir a la sensibilització i conscienciació de les demandes feministes, 
poden tenir i tenen interessos propis , estructures i mitjans que acaben condicionant 
les dinàmiques de les organitzacions feministes de base  
 
En aquest sentit plantejar la convocatòria d’una vaga feminista entesa en  el seu 
plantejament originari i autèntic: vaga de cures, vaga laboral i vaga de consum i que 
puguem liderar nosaltres mateixes, requereix d’una organització de les organitzacions 
feministes àmplia, unitària i forta. 
 
Partint de la nostra experiència al llarg d’aquests anys, la crida a la paralització de totes 
les activitats reproductives i productives necessita un procés de preparació i treball 
col·lectiu previ que no s’ha pogut realitzar. 
 
Es constata el creixement d’un sector de feministes vinculades a partits 
“institucionalitzats” i a espais de poder polític (sectors minoritaris), que en els darrers 
anys s’han visibilitzat en les assemblees unitàries de manera violenta amb companyes 
feministes. Violència contra dones trans i treballadores sexuals. 
 



Es planteja per tant que les propostes d’acció que impulsem han d’establir unes clares 
línies vermelles en les que no es poden tolerar actituds i posicionaments violents 
contra les nostres companyes, com ens hem esforçat perquè així sigui. 
 
Una altra qüestió a valorar és com algunes entitats mixtes com alguns sindicats han 
imposat una idea de vaga feminista només des de l’àmbit laboral.  
En un inici, la vaga feminista es va plantejar des del moviment, com una aturada de 
totes les activitats per visibilitzar les feines que realitzen les dones per sostenir el món. 
 
Aquests sindicats prioritzen fonamentalment la vaga laboral quedant molt amagada la 
proposta de vaga feminista. Una vaga laboral protagonitzada per homes i dones i 
menystenint per tant l’origen d’aquest concepte de vaga que va molt més enllà del 
món de la producció/laboral. Les organitzacions feministes no tenim capacitat 
d’intervenció en el món de la producció/laboral, per tant el protagonisme es trasllada 
als sindicats. 
 
En aquest moment i amb aquests elements:  estem a dos mesos del 8M, moment de 
poca articulació i força de grups feministes de base, l’oportunisme polític de grups amb 
una estructura organitzativa més forta que nosaltres  com els grups de feministes 
excloent de drets o sindicats i partits ens obliga a precisar quines són les accions que 
realment ajudaran a enfortir-nos com a moviment feminista i a créixer organitzativa i 
autònomament. 
 
Per una altra banda es planteja que convocar una vaga feminista desconcertaria a 
aquest nucli que està treballant ja la convocatòria d’una vaga feminista pel 8M i ens 
col·locaria en una situació de liderar el 8M sense aquesta crítica. 
 
En aquest sentit, per impulsar una convocatòria d’una vaga feminista amb eficàcia, 
caldria una campanya de comunicació molt potent que projecti aquesta idea de Vaga 
Feminista.  
 
En alguna de les intervencions es planteja que hi ha alguns sectors del feminisme que 
veuen la manifestació del 8M com una acció institucionalitzada que cal radicalitzar. 
Justament el concepte de vaga pot ajudar en aquest sentit. 
 
Però altres consideren que tots els lemes i els continguts dels manifestos elaborats en 
els darrers anys pel 8M han recollit amb tot detall totes les demandes dels grups 
feministes de base  i posen en evidencia la radicalitat del contingut dels 8M que hem 
organitzat. 
 
Intervencions que valoren positivament que les manifestacions del 8M siguin el més 
àmplia possible perquè és la visibilització del feminisme com una força que ha d’avalar 
les demandes i reivindicacions feministes durant la resta de l’any en el conjunt de 
lluites específiques: laboral, educativa, salut, drets sexuals i reproductius, contra les 
violències, etc.. 
 



Finalment acordem una convocatòria de reunió amb alguns grups per plantejar la 
possibilitat de convocatòria de la Vaga Feminista per aquest 8M. 
 
La reunió seria el dia 11 de gener a les 19hores a Ca la Dona. 
 
Acordem organitzar una festa per aquest 8M. Natàlia i Dolo s’encarreguen de mirar 
locals. 
 
S’acorda que la propera Comuna serà el  10 de gener tal i com s’havia quedat i el 9 de 
febrer per continuar parlant sobre la proposta d’estructura organitzativa de Ca la 
Dona. 


