29 abril de 2017
Constitució de “La Comuna”

Per a donar compliment al mandat de la darrera assembla de Ca la Dona i l’acord de
posar en marxa l’organització que ha de permetre la dinamització de Ca la Dona s’ha
convocat a tots els grups, projecte de Ca la Dona, a les companyes de la Comi i a les
dones que desitgen participar a títol personal a la Constitució de “La Comuna”.
Fruit de la convocatòria a la trobada hi participen 25 dones, totes pertanyen a algun grup
o projecte, d’entre ells hi participen 8 dones de la Comi, 3 que es presenten a títol
personal i 3 del grup dinamitzador.
A l’inici de la reunió es fa una presentació de “La Comuna” com a vertebradora del
projecte de creixement de Ca la Dona, com a espai de treball i coordinació, tot
continuant amb la feina que es fa a la Comi, caldrà també que doni suport a la “Comi
Petita”, potencií els grups de treball com per exemple el de Sostenibilitat, Comunicació,
web, en creí d’altres, així com que atengui altre fronts com per exemple les relacions
amb altres moviments socials.
Totes les dones assistents es presenten comentant també a quin grup 1 o grups
pertanyen, i també si venen a títol personal2. Es comenta que no es ve a “La Comuna”
en representació del grup, que no cal que sigui sempre la mateixa companya la que
assisteixi, però es considera convenient una certa estabilitat de cara a tenir continuïtat
en els debats. També es recorda la necessitat que és faci una correcta comunicació amb
el grup. A aquest respecte també el fet que es pengin les actes de la reunió a la web
facilitarà la informació.
Pel que fa als grups3 del que no hi ha vingut ningú, se’n farà un seguiment per tal de que
participin a la propera trobada. També se’ls enviarà una fitxa per actualitzar la
informació que es té d’ells, darrerament també se’ls hi ha demanat informació per a la
web. Un cop es tingui tota la informació recollida es farà un dossier per facilitar la
informació a les dones que arriben a Ca la Dona per primer cop.
Es fa una petició a les dones de La Comi, per que facin una relació dels temes que
gestionen i dels que creien que caldria abordar.
El debat sobre el nom no està encara tancat i s’acorda seguir nomenant-nos La Comuna
mentre el tema no es tanqui, es proposa un nou nom: El Pati blau, i es comenta la
possibilitat de fer alguna mena d’enquesta per recollir les propostes, i triar un nom.
També es proposa nomenar els espais de les noves plantes amb els noms que ja
utilitzàvem, i si cal triar-ne d’altres.

Es fa una crida a col·laborar en pintar amb un producte que dificulta que la fusta es
cremi, els llistons que s’instal·laran al sostre, caldrà fer-ho al llarg d’aquesta setmana i la
següent.

S’informa que el 27 d’abril la Diputació de Barcelona portarà els mobles que ens dóna i
per tant és farà una crida per col·laborar. Mentre encara manca la contractació de
serveis, l’ascensor, i la neteja general de final d’obra que farà l’Ajuntament.

Es fixa un calendari de properes trobades:
18 d’abril, 7 tarda
9 de maig, 7 tarda
23 de maig, Assemblea, 7 tarda

A la trobada del 18 d’abril caldria abordar els temes de la informació dels grups, de
l’espai i trasllat i de la Comi Petita així com avançar en temes de Sostenibilitat,
Comunicació, Senyalètica, i espai del bar.
Es tanca la reunió i es dóna per constituïda La Comuna
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Grups i projectes que participen a la constitució de La Comuna el 29 abril de 2017:
Vacateca; On són les dones; Cobras; Dones x Dones; Calala (Fondo Mujeres); 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
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A títol personal:
Carme Navarro; Àngels Pujol; Amada
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No han vingut dones dels grups:
Dones i Treball; Gatamaula; Dona i presó; Alerta Feminista

