9 de maig de 2017. Acta trobada de “La Comuna”
Hi participen 29 dones, totes pertanyen a algun grup1 o projecte, d’entre ells hi
participen dones de la Comi, a títol personal i del grup dinamitzador. Algunes de les
companyes participen en més d’un grup i/o projecte.
S’aprova l’acta de la sessió anterior de La Comuna
Es proposa el següent ordre del dia:





Metodologia de treball de La Comuna.
Constituir els grups de treball pendents, i que els ja constituïts expliquin si ja s’han
reunit.
Comi Petita.
Assemblea del 23 de maig, que conclou el procés organitzador.

Alguns grups no han pogut obrir la fitxa annexa a l’e’mail d’actualització de dades, així
que es tornarà a enviar.
Metodologia de treball de La Comuna.
La Comuna cal que s’autorganitzi, aquesta és la darrera reunió que coordina el Grup
Dinamitzador.
Es proposa que no s’abordin temes que sorgeixin en el debat de manera immediata sinó
que es debatin a la següent convocatòria. Cal recordar que La Comuna es configura com
un espai de treball conjunt, propositiu, i de consens i també autogestionat.
Es van crear 2 grups de treball a la darrera sessió:
-

Grup de Comunicació
Grup Programació i Activitats.

Es comenta el funcionament dels grups, al mateix temps es ressenya que aquests s’han
d’autogestionar i portar les seves noves propostes a La Comuna, on es debatran en
col·lectiu. Es proposa que els grups tinguin una companya de referència que vehiculi la
comunicació del grup amb la Secretaria per tal de fermés fàcil la comunicació.
Pel que fa al grup d’activitats es comenta que la seva tasca ha de ser proposar activitats
de manera que poguéssim tenir una programació, a futur, almenys trimestral.
Les propostes d’activitats pròpies dels grups de Ca la Dona poden seguir el mateix camí
que fins ara, es fan saber a Secretaria i aquesta les agenda.
Els criteri que s’utilitzaran per “aprovar” activitats que es proposin, és una tasca del grup
d’Activitats treballar-los i fer una proposta a La Comuna, aquests criteris han de tractar
d’ampliar la base de les dones que treballen en la sostenibilitat de Ca la Dona.

El grup de Comunicació tampoc s’ha trobat encara, es comenta que millorar la
comunicació interna també ha de ser un dels seus objectius.
Els grups pendents de constituir-se són: Recursos econòmics, Relacions externes, i
Debats i Cures.
El grup de Recursos econòmics, es torna a constituir, malgrat ja havia començat a
treballar sota el nom de Sostenibilitat, el formen inicialment: Bea, Àngels i Mireia. Maria
Moron compartirà la feina feta existent.
Grup de Relacions externes, es constitueix amb les companyes: Imma Ramon, Maria
Moron, Marta Argudo (Dones Juristes). Posteriorment s’afegeix la Mercè Otero-Vidal.
Grup de Debats, aquest grup ha de promoure la discussió a Ca la Dona, dels temes que
conformen criteris i posicions de Ca la Dona i que hem anat aparcant en el procés actual
o inclòs estan pendent des de fa més temps. Les companyes que el dinamitzaran: Rosa,
Maria Palomares, Júlia. Atesa la rellevància que aquest temes tenen es proposa que
quan aquest grup convoqui una reunió-debat, aquesta tingui caràcter d’assemblea.
Es comenta la importància de no perdre l’essència de Ca la Dona, en aquest procés que
ha de ser el nostre sense emmirallar-nos en altres experiències de gestió d’altres espais.
Es recorda que els grups i les dones que els constitueixen son:
Grup de Programació i Activitats: Amada, Inés, Carlota, Montse Benito, Imma,
Meritxell, Loredana, Montse P. , i Vicky Moreno.
Grup Comunicació: Marta, Dolo, Montse, i Sara (Secretaria)

Informació sobre la mudança
Es farà una crida per organitzar-nos, 4 ó 5 dones al mati i també a la tarda. La Secretaria
farà la crida i el formulari perquè la gent s’apunti, en principi dimarts i dijous en dos
torns de matí i tarda. Important portar caixes.
Ja s’ha traslladat el material de l’hort que hi havia a l’entrada al terrat.
Cal que els grups aprofitin l’ocasió i facin net i tirin tot allò que ja no és útil.
Dijous està previst que vinguin els mobles de la Diputació, i comenci ja tot el procés.
També cal tenir en compte que a més dels grups hi ha material comú que cal pujar,
Secretaria, bar, cuina, etc.
Orientativament, es pot pensar que a principis de juny es faci el trasllat de la Secretaria.

Comi Petita
Les companyes del grup Dinamitzador expliquen que han debatut la proposta que es va
fer en anteriors sessions en el sentit que el grup Dinamitzador formi el primer nucli de
la Comi Petita, desprès de parlar-ne i tenint en compte que es va determinar que aquest
treball tingues una durada com a màxim d’un any i que es renovessin cada any una part
de les companyes considerem que podem abordar aquesta tasca i per tant acceptem
formar part de la Comi Petita.
La proposta és que la Comi Petita estigui formada per: Dolo, Júlia, Rosa, Mireia i Anna
així com per les companyes de Secretaria, Sara i Maria.
Es recorda que s’ha demanat que de l’actual Comi s’integrin 2 ó 3 dones i també es
comenta que es pot proposar alguna altra dona que accepti el compromís.
Aquesta proposta es portarà a l’Assemblea del dia 23 de maig.

Assemblea 23 de maig
L’assemblea del dia 23 de maig té per objectiu:
-

El procés que hem dut fins ara de constitució de La Comuna
Els diferents grups de treball constituïts que també poden explicar el seu pla de
treball
La constitució de la Comi Petita.

Es comenta que hi ha algunes companyes que estan pensant en la inauguració de Ca la
Dona i inicialment s’havia pensat en fer-ho coincidir amb la festa de l’EFE d’enguany,
com que el calendari no permetrà que tot el trasllat estigui fet, es proposa que es faci
diferents inauguracions o inauguracions en diferents fases...
El que si es proposa és que la propera assemblea s’acabi amb una copa de cava al terrat
per iniciar així les inauguracions dels nous espais de Ca la Dona.
Es convocarà la propera reunió de La Comuna pel dia 6 de juny (dimarts). Les
companyes que prepararan la reunió, l’ordre del dia i la corresponent acta són: Roser,
Teresa i Mercè.

1

Grups i projectes que assisteixen: Comi Ca la Dona; Projecte-Vaca; Dones x Dones; Xarxa de
Dones per la Salut; Tamaia; Xarxa Feminista; Centre Documentació; Fem Art, Miradas Violetas;
Feministes Indignades; Horteres; Marxa Mundial de Dones; Feministes per la Independència;
Dones Jurístes; Novembre Feminista; Gatamaula; i persones a títol individual: Àngels, Amada,
Mercè, Leti, Pam, Montse O., Montse C., Júlia, Maria R., Marta, Maria O., Irene., Rosa., Inma.,
Silvia., Montse P., Roser., Dolo., Teresa., Vicky., Loredana., Maria M., Anna S., Meli., Mireia.,
Marta A., Mercè E., Maria D., Sara

