
En primer lloc demanar-vos disculpes per l’errada en l’acta de Constitució de “La 
Comuna” on com a data que hi consta és 29 abril de 2017  quan havia de ser 29 de 
març de 2017. Ho corregirem a efectes de tenir el document correctament datat.  
 
Ara si amb la data correcta, 18 abril de 2017. Acta trobada de “La Comuna” 

  
En aquesta hi participen 26 dones, totes pertanyen a algun  grup1o projecte, d’entre ells 
hi participen dones de la Comi, 2  a títol personal2 i 5 del grup dinamitzador. Algunes de 
les companyes participen en més d’un grup i/o projecte.  
 
Es proposa el següent ordre del dia:  
 

• Presentació per la Comi, del llistat de temes que han abordat en el darrer any a 
fi i efecte de tenir un mapa dels àmbits de treball.  

• Veure quins grups de treball cal constituir. 

• Avançar amb el tema de qui formarà la Comi Petita. 

• Informació sobre properes activitats i d’altres.  
 
A la roda de presentació sorgeixen alguns comentaris, Frontera Sud comenta que les 
activitats es faran del 14-20 de juliol; Vaques vol saber si ja s’obre l’agenda de propostes 
d’activitats; Cobres proposarà una activitat relacionada amb l’activista d’Aràbia Saudita, 
que es difondrà, amb el suport de Ca la Dona, pels mitjans habituals.  
 
El Grup Dinamitzador explica que encara no ha passat la fitxa als grups doncs l’estàvem 
treballant, ara ja l’hem acordat i l’enviarem.   
 
La Comi explica com està el procés d’obres i que es mantenen les dades, per exemple 
que el 26 d’abril arriben els mobles de la Diputació i ja es tenen els permisos per ocupar 
el carrer.  
 
Es comenta que cal una Comissió Especial per a la inauguració i que s’ha pensat que com  
l’Escola Feminista d’Estiu, tanca amb una festa es podria fer amb motiu de la 
inauguració, la data seria el 10 de juny. Les Cobres proposen fer una festa també dirigida 
més a les joves.  
 
Es passa a explicar que per fer la llista de temes la Comi el que ha fet és un buidatge de 
les actes del darrer any i ha agrupat les tasques en diversos grups. Cal ressenyar que els 
temes a més del seu gran nombre, abracen diverses temàtiques, i la seva importància 
també és molt diferent.  A més dels grups de temes en que s’ha classificat l’activitat de 
la Comi, aquesta també ha tingut el paper de promoure/impulsar activitats del 
moviment feminista actuant com a referent com, per exemple, en el cas de la caravana 
de dones a Grècia o bé la marxa contra Trump a Barcelona.  
 
De forma resumida les tasques s’agrupen en:   
 

• Obres, mobiliari i serveis 

• Relacions institucionals, interlocució, participació en Consells, etc.   

• Activitats, organització, gestió de campanyes 

• Comi Econòmica  



• Secretaria i curadores de la casa 

• Gestió quotidiana de la casa  

• Projectes de Ca la Dona: Espais dels Drets, Hort, Fem Art i Centre de 
Documentació.  

• Comunicació, presència als mitjans, xarxes, visites  

• Assemblea  

• Tamaia  

• Dones Juristes  

• Cura de la Comi 
 
 
A fi i efecte de facilitar quins temes pertanyen a la gestió de la Comi Petita i quins a La 
Comuna es recorden les tasques que vàrem acordar que els hi corresponien.  
 
Davant la dificultat de determinar quins son els àmbit que corresponen a cada Comi es 
comenta que hi ha temes que correspondran a les dues, i d’altres que caldrà assumir la 
Comi Petita, per exemple, en motiu de la urgència en resoldre un tema, o que 
correspondrà a La Comuna si cal obtenir un consens més gran definint un criteri. Aquesta 
distribució cal que s’adapti segon veiem que funciona. Caldrà tenir molt present que els 
grups de treball no treballin pel seu compte, independentment si són de La Comuna o 
bé de la Comi Petita, cal que estiguin interrelacionats.  
 
En el debat es diu que a Ca la Dona es fan activitats que són les pròpies i també les 
moltes peticions que arriben de fora per fer-les a Ca la Dona i que cal triar amb criteris. 
Resta pendent de definir com volem potenciar les activitats ara que disposarem de més 
espai, si volem potenciar les que són “cap endins” o volem obrir a la participació de 
grups externs, caldria fer una programació i veure com funciona l’espai,  es tracta de 
com dotem d’un nou sentit per que aquest creixement de Ca la Dona no ho sigui sols pel 
que fa al seu espai físic, també resta per definir aquesta nova programació segons 
considerem quins son els sector als que volem arribar primer. 
 
També es comenta la necessitat de fer debats, tant els que resten pendent en aquest 
procés i que ajudin a definir el projecte de Ca la Dona, com els que l’actualitat ens posa 
sobre la taula, com ara pot ser el tema de les maternitats, al final de la trobada també 
surt com a tema per al debat si a Ca la Dona hi poden formar part totes les opcions de 
trans. També surt el tema dels criteris que s’hauran de consensuar per decidir quins 
projectes i/o activitats es faran o no.  
 
S’explica que el Grup dinamitzador considera que els grups de treball que es 
constitueixin cal que siguin petits per tal de ser efectius i no convertir-se en llocs de 
debat,  a la reunió es comenta que han de tenir autonomia, cap cesura i que han de 
portar propostes a La Comuna.  
 
El Grup dinamitzador considera que caldria crear almenys 5 grups de treball que es 
concretarien com a:  
 

• Grup de treball de Recursos econòmics  

• Grup de treball de Comunicació  

• Grup de treball de  Programació  i Activitats  



• Grup de treball de Debats  

• Grup de treball de Relacions externes  
 
 
Pel que fa al sistema de funcionament respecte a les activitats i peticions es mantindrà 
el sistema actual, es rebran a Secretaria i es derivaran al grup corresponent.  
 
Seguint amb el tema de les activitats es comenta el grup de treball que les gestioni haurà 
d’anar molt lligat amb el de comunicació, i que caldria tenir una visió trimestral de les 
dels grups i de tot allò que estigui programat. En aquest moment cal fer un esforç 
addicional pel  que fa a la inauguració de Ca la Dona.  
 
Pel que fa a la Comi Petita s’ha pensat en que estigui formada per 8 dones, i que 
d’aquestes almenys 2 haurien de ser companyes de la Comi actual per tal garantir una 
certa continuïtat així com transmetre el coneixement i la pràctica. Hi ha la proposta de 
que el Grup Dinamitzador formi part d’aquesta Comi Petita, aquesta proposta no ha 
estat encara prou debatuda per les dones del Grup. També cal tenir present que alguna 
dona disposi de temps i comprometi i en vulgui formar part. Cal considerar les tasques 
a fer i si el nostre perfil s’adequa.  
 
Es considera que per donar continuïtat a la tasca feta el grup de treball que fa el 
seguiment de les obres i serveis podria integrar-se a la Comi Petita almenys mentre sigui 
necessària aquesta tasca.  
 
Amb el llistat de les tasques relacionades fet per la Comi, es fa de manera consensuada 
una assignació de les tasques als grups de treball, a La Comuna o a la Comi Petita.  
  
La Comuna junt amb grups de treball  
 

• Relacions institucionals, interlocució, participació en Consells, etc.  

• Activitats, organització, gestió de campanyes 

• Projectes de Ca la Dona: Espais dels Drets, Hort, Fem Art i Centre de Documentació, 
aquests a efectes pràctics equivalen a grups de treball  

 
Comi Petita junt amb grups de treball  
 

• Obres, mobiliari i serveis relatius a l’obra. Possiblement grup de durada determinada 

• Economia quotidiana, pressupostos, seguiment  

• Secretaria i curadores de la casa  

• Gestió quotidiana de la casa  

• Comunicació, presència als mitjans, xarxes, visites 

• Assemblea passant prèviament per la Comuna 
 
Els grups que es creen són:  
 
Grup de treball d’Activitats que compta amb Amada, Inés, Carlota, Montse Benito, 
Imma, Meritxell. Posteriorment s’afegeixen Loredana,  Montse P. , i  Vicky Moreno. 
 

Grup de treball de Comunicació que compta amb Marta, Dolo, Monte i Sara 



 
Es comenta la necessitat de mantenir l’espai de cura doncs la pròpia dinàmica  dels grups 
i del treball ho demana.  
 
El debat sobre el nom no està encara tancat i s’acorda que es tracti a la propera 
assemblea recollint les propostes que es rebin, actualment a part de La Comuna hi ha la 
proposta de nomenar-se com a Pati blau.  
 
Les Cobres pregunten si es pot venir amb un gos, malgrat no es debat sobre el tema si 
que es comenta que en cas que vingui que ho faci lligat i que sobretot que se’n tingui 
cura doncs hi ha companyes que en tenen por.  
 
Les Cobres exposen que volen fer una xarrada sobre violències en les que sovint hi 
assisteix públic masculí, es comenta el valor de disposar de Ca la Dona com a espai de 
dones, i de l’excepcionalitat en que es dóna accés a públic mixt, en altes casos que algun 
grup creu necessari fer alguna activitat mixta, aquesta s’ha fet en algun altre lloc del 
moviment associatiu.  
 
Es recorden els propers actes a Ca la Dona 
22 al matí. Acte sobre la República 
23 tot el dia, paradeta, a les 5 de la tarda lectura de poesia lèsbica  
 
S’informa de la inauguració d’un restaurant vega-feminista al carrer Tapioles (Poble 
Sec). La Raposa  
 
Properes trobades:  
9 de maig, 7 tarda 
23 de maig, Assemblea, 7 tarda 
 
A la propera trobada cal continuar amb el tema de la Comi Petita, i  del l’acta de la troba 
de constitució que queda pendent tractar d’espai del bar.  
 
Es tanca la reunió i es convoca la propera trobada pel  9 de maig a les 7 de la tarda.  

1 Grups i projectes que assisteixen: Comi Ca la Dona; Projecte-Vaca; Dones x Dones; Dones x 
Salut; Tamaia; Xarxa Feminista; Centre Documentació; Fem Art, Mirada Violeta; Feministes 
Indignades; Horteres; Marxa Mundial de Dones; Feministes per la Independència; Dones 
Jurístes; Novembre Feminista; Grup Suport Frontera Sud, Cobres. Júlia, Montse B., Dàmaris, V. 
Stolke, Montse P., Loredana, Sílvia, Marta, Carme, Vicki, Inés, Maria M., Montse C, Meritxell, 
Carlota, Teresa, Irene R., Mireia, Erica;  Grup dinamitzador: Dolo, Anna, Júlia i Rosa 

 
2 Àngels i Amada 
 
 
  
  

                                                           


