Resum assemblea 6 de maig de 2013
A l’assemblea vam ser-hi 30 dones i unes altres 10 es van disculpar
Es presenten les activitats del curs 2012-2013, el balanç econòmic 2012 i el pressupost 2013.
S'expliquen la memòria, el projecte i les dificultats econòmiques (el dèficit estimat per aquest anys
pot arribar a ser de 14.000€, en funció dels ingressos que s'aconsegueixin i les retallades de
subvencions). A continuació us fem una relació de les idees que van anar sortint de les diferents
intervencions.
Davant de la situació econòmica fem una crida per recollir propostes per a sortir-nos-en i
demanem suport econòmic i polític. Ca la Dona l’hem de sostenir entre totes i ara és molt
necessari que existim com a espai polític i com a punt de trobada per a tots els feminismes. Hem
de tenir present que els ingressos per subvencions s'aniran aprimant i hem de veure com
aconseguim més ingressos propis. Posar-nos al cap que cada reunió i activitat suposa una despesa
de llum, gas, aigua, paper, etc.
Propostes que es van anar expressant:
• Crear un producte de realitat animada o altres coses similars, viables i factibles. Calen
dones per a pensar-hi i tirar-ho endavant
• S’ha de constituir una comissió econòmica
• Agermanar-nos amb d'altres cases de dones que tinguin possibilitats per a què ens donin
suport econòmic. Fer un llistat de cases de dones nòrdiques i d'altres llocs i posar-nos-hi en
contacte.
• Buscar finançament fora de l'Estat. Seria important que les que sàpiguen com s'hi accedeix
s'ho mirin! Mirar els Daphne o d'altres
• Co-working feminista a la resta de la casa doncs tenir espai vol dir poder tenir ingressos.
• Fer aportacions extres de sòcies. Repartir el dèficit de 14.000€ entre les 416 sòcies (però no
totes podran aportar!) significa fer una aportació extra de 35€ per sòcia.
• Enviar correu-e a les sòcies per a què les que puguin/vulguin fer aquesta aportació per
ajudar a equilibrar el dèficit de 14.000.
• Repassar el llistat de sòcies i continuar fent trucades a les que estan pendents d'actualitzar
la seva quota
• Tornar a fer cicular els bons de suport.
• Fer noves sòcies.
• Continuar amb els sopars, merxandatge, activitats...
• Mirar si a través de Calala, Mama Cash podem obtenir alguna ajuda. Calala ens té en ment,
podem anar mirant.
• Organitzar cinefòrums a 2 euros i coses així.
• Opció de crèdits personals a retornar (o a fons perdut).
• Crowfunding
• Mercadal per a la Mercè
• Esbrinar com es fa allò del clic a la web per a fer aportacions directament a la web
• Fer samarretes amb memes feministes i que les autores se'n quedin quelcom
PER A FER TOT AIXÒ cal dones que ho sostinguin. Alguns d'aquests projectes són una feinada. Cal
valorar si compensen o no. Plantejar i pensar a la comissió econòmica tot el que té a veure amb

aportacions econòmiques i amb el que cadascuna pot aportar i sigui possible fer. No fer
alarmisme però sí que hem de plantejar el tema per a donar-nos i donar la confiança: les
coses estan així, la situació és aquesta i l’hem d’enfrontar. A l’assemblea, surten dones que
s'ofereixen per a donar suport a la cerca de projectes europeus i per pensar l'estratègia de
finançament.
Alimentem la casa amb la diversitat de les dones que venim o que podem venir, atraient més
dones, dones joves, etc. Hi ha dones que estan molt precàries. Per algunes 3 € és molt. Hem de
combinar economia // vida de dones a la casa, que ningú es quedi exclosa per qüestions
econòmiques. Moltes de les dones que són sòcies no aporten perquè no poden fer-ho.
En un moment determinat hem pogut accedir a recursos públics, però abans no n'hi havia. Les
dinàmiques les podem canviar. Quan aportem, aportem per nosaltres i també per les que no
poden aportar. Entre totes assumim sostenir això. Bona part dels increments de finançament propi
que s'han fet els han tirat endavant entre unes poquetes, 2, 3, 4, i a vegades només 1 amb alguns
suports. Ca la Dona és de totes, som totes, és la casa de totes nosaltres.
Recordem també la diversitat de sòcies de la casa, els diversos nivells de vincles, i també les xarxes
de suport de dones vinculades, afins, amigues de Ca la Dona però no sòcies amb les que es pot
comptar. I aquesta situació és estructural. Per tant, no es tracta tant del dèficit d'enguany (que
també) com d'equilibrar el balanç de cara al futur.
Recordem que si ens haguéssim quedat a Casp ja hauríem tancat. Que fa molt de temps que ens
hem anticipat a la situació. És una dinàmica que fa temps que duem al damunt i ens en sortirem.
Aquesta casa ens està donant molt bones vibracions, estem ampliant i sustentant el projecte.

Ànims i endavant!!!
Finalment ,es fa un resum dels debats fets i de les propostes de debats que ens han arribat, per
exemple, Procés Constituent, reunió que tenim pendent amb la CUP, xerrada de presentació de les
dones maçones. Es remarca que és important fer els debats dels darrers dimarts,
independentment de què després tinguin més o menys afluència de dones, també o sobretot
perquè serveix per a la comi per aturar-nos i reflexionar les qüestions polítiques.

