ASSEMBLEA CA LA DONA 23/05/2017

ORDRE DEL DÍA

Assistència: 24 dones. Montse C., Roser P., Teresa, Mercè, Erica, Amada, Montse R.,
Silvia, Dàmaris, Núria, Carme, Montse, Loredana, Àngels, Pam, Bea, Marta, Manela,
Rosa, Júlia, Dolo, Anna, Sara, Maria

1. Validació dels acords de La Comuna
- 1a Constitució i validació dels grups de treball
- 1b Constitució i validació de la Comi Petita
- 1c Fi del Grup Dinamitzador
2. Informacions sobre el trasllat
3. Torn obert de paraules
----1a: Constitució i validació dels grups de treball
Constituim i validem els Grups de treball que s’han constituit a la Comuna i que cal que
es reuneixin per presentar propostes de cara a la propera Comuna del dia 6. Secretaria
els hi posarà en contacte.
Aquests són:
GT RECURSOS ECONÒMICS (Àngels, Mireia)
GT RELACIONS EXTERNES (Imma R., Maria M.., Mercè O)
GT DEBATS (Rosa, Maria P., Júlia)
GT PROGRAMACIÓ I ACTIVITATS (Amada , Inés, Carlota, Montse Benito, Imma, Meritxell,
Montse P.,Vicky M)
GT COMUNICACIÓ (Dolo, Marta, Montse C, Sara, Maria D.)
Cada cop que fem un debat intern que prepararà el GT de Debats, ens constituirem com
Assemblea per pendre decisions.

1b: Constitució i validació de la Comi Petita
La Comuna és l’espai de treball dels grups, projectes i sòcies individuals que busca
generar una agenda i treball intern col·lectiu de tots els grups de la casa. Es reuneix un
cop al mes. Té grups que presenten propostes que es debaten per arribar a acords.
La Comi Petita estarà formada per 8-9 dones que es reuniran un cop a la setmana. Té
una vigencia d’un any i renovant el 50%.
La proposta que es va fer a La Comuna és que el Grup Dinamitzador passés a formar part
de la Comi Petita: Dolo, Júlia, Anna, Rosa. I les companyes de la Comi: Mireia Bofill,
Montse Cervera, Àngels Pujol, Felisa i Sara de Secretaria.
La Comi va tenir la seva última reu la semana pasada i va comentar que faran un sopar
de comiat i pensaran com s’aniran incorporant a la resta de grups que s’han anat creant.
També s’ofereixen per a donar suport a la Comi Petita en tot el que calgui per al traspàs
i la transició.
Fins que acabi tot el tema del trasllat i els petits incovenients que están sortint, les dones
de la Comi que están amb el procés de l’obra segueixen fins que es resolgui tot.
Donem per aprobada la Comi Tècnica que es començarà a reunir el dimarts 30 a les
17h
1c Fi del Grup Dinamitzador
El Grup Dinamitzador acaba la seva feina i a partir d’ara, cada Comuna la prepararà un
petit grup de persones a decidir en cada trobada de manera rotativa. Les Assemblees
ordinàries les prepararà la Comi Tècnica.
2. Informacions trasllat: Comentem alguns impediments que ens están fent retrasar la
pujada a dalt.
3. Torn obert de paraules
- Debat entorn el nom de La Comuna
Es comenta que cal un debat entorn al nom definitiu d’aquest espai. La Comuna potser
no agrada a totes. Es proposen La Col·lectiva, Safareig, Pati Blau.
Es recorda però que el nom es va decidir en Assemblea i que a la primera Comuna
algunes van comentar que no els hi agradava. Es proposa mantener el nom de moment
i obrir una bústia de propostes i alguna Assemblea decidir quan hi hagi un nom millor
que ens agradi més.
- Dones Juristes comenta que es necesita poder parlar el tema dels espais i la distribució
pels assessoraments jurídics. La Secretaria comenta que es important que els grups
emplenin la fitxa perquè puguem fer una graella ben pensada i definir usos dels espais.
- Es comenta que estaría molt be que la Sandra ens expliqués a la Comuna a tots els
grups com s’ha anat construint aquest procés de distribució dels espais i fer debat sobre

els usos. Amb la Sandra es van decidir uns espais d’atenció per als grups que ho fan:
Juristes, Tamaia i els grups que puguin venir que ho facin per poder atendre les dones
amb qualitat i calidesa.
- Per una banda no ens convé tenir buits espais però per altra banda hem d’anar mirant
que en una primera etapa potser necessitem estalviar a nivel energètic i haurem de
mirar quines convivències són posibles.

