
En aquest document trobareu la informació que hem considerat significativa com a memòria
de la sessió plenària que fèrem a Ca la Dona:

- La proposta d'ordre del dia i estructura de la sessió.
- Els objectius de la sessió.
- I una relatoria del que vàreu exposar, compartir, reflexionar les que hi participareu.

Volíem reconèixer i valorar l'assistència, una tarda calorosa de juliol...i la vostra disponibilitat
a expressar-vos, escoltar-vos i la feina que féreu al llarg de les hores!

També animar-vos a llegir aquest document tant a les que no vinguéreu com a les que si,
per estar connectades amb aquest procés que comença i que durarà fins a desembre.

I  recordar-vos la  importància de compartir  i  traspassar els passos que anem donant...si
vinguéreu,  traspassar  el  que férem a altres dones,  a la  resta dels  vostres grups...si  no
vinguéreu, buscar a alguna dona que si ho va fer i preguntar-li per la sessió!! Perquè el
procés sigui participatiu, necessitem de la vostra implicació i col·laboració.

Ordre del dia i estructura de la sessió:

18h Arribada i escalfament

18.10h Presentació i presentació del taller i objectius

18.20h Explicació del procés i el projecte

18.40h Dinàmica: la meva participació a Ca la Dona

19.05h PAUSA

19.20h Generant un organigrama de Ca la Dona

20.15h Participació  i  obertura:  reflexions,  propostes  i
acords com a punt de partida del procés?

20.45h Tancament i valoració



Objectius de la sessió

- Explicar el procés del projecte.
- Indagar i compartir informació de qui hi ha hui a Ca la Dona (sòcies, grups), com es

relacionen les diferents actrius, i com s’organitzen.Per equilibrar el poder del maneig
d’informació i trobar punts de partida en el procés de canvi i situar els passos que
donarem per aquest canvi.

- Reflexionar,  fer  proposta  i  decidir  en  relació  a  algunes  qüestions  necessàries  a
delimitar a l’inici del procés, abans de continuar al setembre: 

- Quin grau d’implicació necessitem en aquest procés per tal que pugui ser un
procés que s’assenti? 

- Fins a quin punt aquest és un procés participatiu que es vol obrir cap a fora?

Relatoria

Dinamitzen: Les Encarnelles.Carla i Carmela

Qui:   Mercé, Carolina,  Inés, Julia,  Dolo,  Pam, Ana, Angels, Maria, Teresa,  Judit,  Montse,
Carol, Solange, Carmen, Damaris, Carme, Felisa, Maria, Ana, Chari, Montserrat i 3 dones
que arribaren més tard.

Explicació del procés i el projecte
Explicàrem la proposta del procés “Teixint Ca la Dona”. Aquesta proposta podeu trobar-la al
document adjunt nomenat “Resum Teixint Ca la Dona”.

Dinàmica: La meva participació a Ca la Dona
Ronda  de  reflexió  al  voltant  de  tipus  de  grups,  presa  de  decisions,  òrgans  de  gestió,
participació individual, participació grupal, vincle amb l’espai, forma de gestió, etc. 

- Moltes estan en grups, la majoria de les que estem aqui estem en grups 
- Moltes estan a diversos grups
- Treballem en grup, potser hauríem de treballar més el concepte de grups, quin tipus

de grups estem creant
- Hi ha grups permanents i grups conjunturals
- Totes ens sentim vinculades a partir de la participació en grups
- En la gestió quotidiana de ca la dona no hi  ha tanta implicació,  falta implicació i

participació en el projecte en si, en fer caliu perquè la casa es mantingui i  tingui
embranzida

- Els grups no necessiten anar a la comi per prendre decisions 
- Les assemblees de ca la dona són de caire més informatiu
- Es  decideix  més  a  la  comi  i  aquí  tenim  un  nus,  perquè  no  obliga  als  grups  a

participar d’aquest espai
- Hi ha un tipus de decisions que es prenen en La Comi
- Hi ha una sèrie de grups que prenen decisions, que tenen molta autonomia
- Hi ha projectes nous que no tenen aquesta capacitat de decisió 
- Hi ha diferents categories de grups
- No hi ha un registre de la presa de decisions, no hi ha accés a la informació de la

comi



- El tema de l’horari en els moments de presa de decisió, pactar-ho
- Trobo important que hi hagi representació de tots els grups en el moment de presa

de decisió
- Buscar la representació de tots els grups
- Problema  amb  la  comi,  falta  d’entendre’ns,  estem enquistades  en  les  relacions,

gastem molt  de temps en debats pragmàtics, hi  ha un problema de dinàmica de
relació 

- Treballar a la casa és un impediment per participar a la comi per no generar un mal
rollo

- Necessitem un espai on parlar les que treballem aquí
- L’horari de les reunions de la presa de decisió
- La periodicitat de les reunions, la comi és un embut, on tot el que passa a la casa,

passa per la comi, que hi hagi sectorials i temàtiques i que aquest procés pugui obrir
aquests altres espais de participació

- La comi necessita més dones, més idees. 
- Els grups no tenen relació amb els altres grups, ni amb el conjunt de la casa, amb el

feminisme. 
- Tenir mecanismes de renovació, regeneració de la comi, no hi ha un mecanisme, hi

ha d’haver varietat, ha de passar-hi tant de temps i prou, etc. 
- Una  cosa  que  facilitaria  és  establir  un  criteri  de  replantejar  el  temps  que  pots

participar a la comi, que és l’òrgan de gestió. 
- La comi no es viu com un espai feminista. 
- Problema detectat: dificultat de recanvi i de la participació en la comi, en la gestió,

falta de recanvi en la gestió, dificultat de participar amb gent que fa molt de temps
que hi és, etc. 

Dinàmica: Generant un organigrama de Ca la Dona
En petits grups de 5-7 dones, cada grup va treballar a partir de la informació recopilada
prèviament  (documents  i  articles  de  i  sobre  Ca  la  Dona  i  trobada  amb  l’Anna  de  la
Secretaria) sobre els grups existents a Ca la Dona. L’objectiu era mapejar i indagar sobre
qui hi ha hui a Ca la Dona. Cadascun dels 4 grups es centrava en indagar, respectivament,
segons: àmbits, nivell de participació, tipus de grups, i estructures de decisió i gestió.

Després ficàrem en comú en grup gran, la feina feta per cada grup.  El que es recull a la
relatòria  són tan sols  les    IMPRESSIONS   que surten de les dones que participen  a les
dinàmiques, en cap cas són acords, ni informacions objectives:



1. Segons àmbits: 

Xarxes, relació determinada, horitzontal i expansiva, etc. 
Grups cultura, política, art. 
Grups economia, sostenibilitat, hort. 
Grups de salut i cos. 
Organització de dones per origen
Grups de dones amb una perspectiva concreta (indis, gatamaules..) 
Dret a vida lliure de violències. 
Secretaria, assemblea, comi i centre de documentació. 

Contingut, el tipus de relació, tipus de xarxa, 
Quin es l’objectiu d’ajuntar la gent per temes? saber qui son i que treballen. 



2. Nivell de participació: 

Criteris: volum de treball, temps que porten aqui.

Grans  : si representen a ca la dona, la referencialitat dins i fora de ca la dona,  si tenen gent
assalariada  tenen  més  mitjans  i  més  recursos  i  més  presència,  molta  activitat,  molt
continuada i que tingués recorregut. 

Mitjanes:  no  tenen  tanta  significació  o  tan  llarg  termini,  però  porten  molt  temps,
reconeixement dins i fora.

Petites: poc  feedback  amb  ca  la  dona,  no  tenim  clar  la  seva  activitat  actual,  acaben
d’arrancar, sabem que han tingut una aturada, son projectes amb objectius concrets si quan
acaben  amb  l’objectiu  s’autodisolen,  encara  que  estiguen  aturades  si  han  donat  molta
importància en un moment donat també l’han posat com per exemple: dona i treball. 

No  existeixen: Dona  i  Presó,  UMMI,  Vela  de  Foque,  Veus  de  Dones,  Veus  Gitanes,
Associació  d’amistat  de  les  Dones  Filipines,  E’waiso  Ipola,  Vaga  de  Totes,  Xarxa  de
Migració, Gènere i Desenvolupament.

[Ha faltat  l’espai del BAR!!  L’espai de les obres. La caravana.  El grup motor del proces
participatiu. (discussió de si és un grup o no). Gent de les obres es dedica a fer el seguiment
de les obres. ]



3. Tipus de grups: 

Organitzadores i que prenen decisions sobre la casa: secretaria, assemblea i comi.

Donen servei:   dones juristes, centre de documentació, Tamaia.

Son activistes  : Novembre Feminista, Campanya Dret al Propi Cos, Mirades Violeta, Fem Art,
Projecte Vaca,  Feministes per  l’Indepedència,  Feminsites  Indignades,  Gatamaula,  Marxa
Mundial  de  Dones,  Alerta  Feminista,  Vaga  de  Totes,  Dones  i  Treball,  Campanya  Dret
Reproducció Dones Soles i Lesbianes, República Feminista, Xarxa de Dones per la Salut,
Xarxa Migració i Gènere.

Grups que no fan activitat  : Vela de Foque, Veus de Dones, Veus Gitanes, Dones Xilenes pel
Dret al Propi Cos, UMMI, Associació Dones Filipines, Xarxa de Migració i Gènere, Dona i
Presó. 

Xarxa feminista: és a part. Perquè organitza, dona servei i són activistes

Hi ha projectes que són de Ca la dona, que en algun moment s’ha decidit que son de ca la
dona



Grups que són de ca la  dona (hi  ha dones que li  diuen projectes) :  fem art,  centre de
documentació, espai dels drets (són de ca la dona perquè tenen pressupost pròpi dins el
pressupost de ca la dona, són projectes que tenen pressupost pròpi). 

Grups que no són de ca la dona: els que no tenen pressupost, no són projectes de ca la
dona. 

Hi ha un moment que Ca la dona aposta per un tema i políticament aposta per un tema. 

Espai pels drets: és un projecte.

4. Estructures de decisió i gestió, les principals tasques de cada una: 

Assemblea: un cop a l’any macro, mínim de 4 trobades a l’any, convocada per la comi, no
és el màxim òrgan de decisió però si que té pes a l’hora d’establir  decisions, surten les
propostes de la comi però també de la pròpia assemblea. Serveix per informar i parlen de
qüestions no inminents. 

Comi  : cada 15 dies, compromís de seguir, no condicions d’entrada i participació, actualment
10  o  15  dones  i  les  dues  secretaries,  de  mitja  de  40  a  85  anys.  Pren  decisions
organitzatives,  avalua  temes  conflictius,  representació  institucional,  proposa  projectes  i
temes, es qui estableix quins projectes d’altres grups es duen a terme o no, té un filtre, és
qui decideix si avala o no. És l’organ de decisió, està obert i no té linies. 

Secretaria: logística, funcionament, subvencions, és executiu, són dues secretaries, és un
grup de 5 activistes que fan suport i ho fan tot. Secretaria, agenda, etc. A secretaria rebem
moltes demandes i ho passem a la Comi. 

No han volgut parlar de sòcies pq no han trobat que fos un òrgan, que es reuneixi etc. 

Falten  estructures  invisibles:  que  tenen  a  veure  amb  relacions,  confiances,  informals,
relacions, etc. Que és on es decideixen moltes coses. 

Dinàmica sobre Participació i obertura: reflexions, propostes i acords com a punt de
partida del procés?

Aquesta darrera part de la sessió no la férem perquè ja era l’hora acordada de terminar.
Acordarem reprendre-la al setembre.

Documents annexes
Amb aquesta  memòria  us  enviem annexes  alguns  documents  amb els  que  estiguérem
treballant:

- Resum Teixint Ca la Dona
- Resum informació del grups de Ca la Dona.
- Criteris grups CLD 2012



Si hi ha informació sobre els grups al document “Resum informació dels grups de Ca la
Dona” que falta, o no es correcta, us agraïm si ens escriviu un correu electrònic amb les
dades correctes, per poder anar completant el document.

Per a això, o per qualsevol altra cosa, podeu ficar-se en contacte amb nosaltres al correu

electrònic lesencarnelles@gmail.com

Bon estiu i fins setembre!!


