
TEIXINT CA LA DONA
Plenaria 10 octubre  de 18 a 21h

Aquesta va ser la segona sessió del bloc de gestió i decisió. L'objectiu de la sessió era
el·laborar diferents propostes de model  de Ca la Dona,  en rel·lació al  model  de gestió,
organigrama i model de presa de decisions. A partir del model existents i dels inputs que el
grup ha anat generant. 

Estructura de la sessió:

18h Arribada i escalfament

18.20h Recordatori del procés 

18.25h Presentació sessió i objectius

18.30h Presentar model de Ca la Dona
Presentar inputs que tenim fins ara (obj, valors, idees força)

18.55h Recollir idees i el.laborar grups

19.25h Treball en petits grups el.laborant propostes 

20.30h Ficada en comú

20.50h Tancament i valoració

Relatoria

Dinamitzen: Les Encarnelles.Carmela i Merce

Qui:   Carolina, Inés, Julia,  Dolo, Pam, Ana, Angels, Maria,  Teresa, Judit,  Montse,
Damaris,  Felisa, SAra, Chari, Nuria, Rosa, i sis dones mês (no ens va donar temps
a  apuntar  els  noms.  Per  favor  afegiu-los  si  s’enrecordeu  i  envieu  la  relatoria
actualitzada a secretaria)

Presentació de la sessió i objectius:

Objectius: el.laborar diferents propostes de model de Ca la Dona, en rel.lació al 

model de gestió, organigrama i model de presa de decisions. A partir del model 

existents i dels inputs que el grup ha anat generant. 
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Presentar model de Ca la Dona i inputs que tenim fins ara
Teresa ens va fer una presentació del model de ca la dona, i els grups que havien estat

treballant amb el material generat per totes sobre valors i objectius ( a la sessió del 12 de

setembre) varen presentar les seues propostes. També férem un repàs a les idees força que

hi havien sortit a la sessió de l'u d'octubre. (Ho adjuntem tot al final de la relatoria).

Recollir idees i el.laborar grups

A  partir  d'aquí  obrirem  l'espai  per  reflexionar  en  grups  de  2  de  possibles

modelacions, ampliacions del model de Ca la Dona, per poder incloure i sumar les

idees, propostes generades fins ara. I ficarem en comú per tindre un esbós per on

començar a treballar en petits grups.

Varen eixir quatre esbossos inicials:

- Un s'enfocava en la idea de crear comissions.
- Un altre en ficar el focus en la sostenibilitat del projecte.
- Altre en la idea de crear una comissió de coordinació.
- I altre en les idees de "relació entre projectes i grups"; "el comú de Ca la

Dona" i "participació".

Sortiren també dues idees que recollim a la relatoria perquè poden ser útils per a

algú dels grups:

- Que la tasca de cura de la casa I l'acollida benvinguda de noves dones siga feta

per activistes domèstiques.

-  Que hi  hagi  una comissió  petita  amb l'objectiu  d'obrir  el  feminisme mitjançant

activitats obertes. Que en aquesta comissió hi hagi un compromís de participació

dels grups.

 

Vàrem formar petits grups, cadascuna de les dones presents es va ficar al grup que més

l'interessava. 

Treball en petits grups i ficada en comú

Cada grup va treballar durant 1h. per desenvolupar la idea inicial, tenint com material

a considerar:  el  model  actual,  la proposta de valors,  la proposta d'objectius i  les

idees força.  A cada grup hi  havia diferents rols:  qui  està atenta al  temps,  qui  fa

relatoria,  i  dues  persones  que  s'encarreguen  de  facilitar:  una  te  cura  de  la

participació,  altra  te  cura  de  mantenir  el  focus  i  recollir  idees.

Per sistematitzar la proposta que s'anava el·laborant hi havia una graella, i també la

idea de fer un esquema/dibuix.
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Grup/o
rgan/c
omissi
ó

objecti
us

funcion
s

Cada 
quant 
es 
reuneix

Qui 
participa

Decissions que 
pren i mètode

altres

Tinguérem 15 minuts per ficar en comú, i que cada grup expliques on havia arribat i

quins valors, objectius i idees força havien tingut en compte i inclòs a la proposta.

- Grup “comissions”
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- Grup “coordinació”
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- Grup “sostenibilitat”
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-

- Grup  "relació  entre  projectes  i  grups";  "el  comú  de  Ca  la  Dona"  i

"participació":
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Grup, comissió, 
equip

objectius funcions Qui participa Freqüència de 
trobada

Què decideix/ 
capacitat de 
decisió

Assemblea 
general

Treballar línies 
polítiques i 
establir les 
necessitats 
generals

Gestionar la 
relació entre els 
grups i establir les
necessitats de la 
casa a llarg plaç

Totes les sòcies, 
grups, no sòcies, 
tothom

trimestral Proposar, i 
delegar

 Comi ampliada Gestió comú de la
casa
Acompanyament 
als grups i 
projectes

Espai de mediació
i dinamització dels
projectes i grups 
que habiten la 
casa

Grups i projectes, 
secretaria, comis 
(gent que es 
vulgui enterar del 
que fan els 
grups/projectes)

mensual Solucionar les 
necessitats 
immediates dels 
grups i projectes.

Comi tècnica 
petita

Organitzar el dia 
a dia de la casa 

Prendre decisions
a curt termini que 
tinguin en relació 
amb les 
necessites a 
resoldre de l’espai
comú i la 
secretaria

Secretaria, un o 
dos membres de 
cada grup 
(escollits, amb 
responsabilitat per
un any)

setmanal Decideix i resol tot
el que tingui a 
veure amb el dia 
a dia de la casa, 
desprès passa la 
informació a la 
comi ampliada. 

10



Comissió de 
comunicació

Establir les 
relacions de la 
casa cap a fora i 
de fora cap a 
dins.

Gestionar i 
propiciar les 
relacions amb 
l’entorn, el barri i 
fer xarxa amb 
projectes exteriors
amb lluites 
comunes. 

Membres dels 
diferents grups 
(voluntàriament 
amb compromís 
d’un any)

15 dies/ setmanal Establir xarxes, 
difondre, tot el 
relacionat amb la 
comunicació de la
casa i els seus 
grups i projectes

Comissió de 
paciència

Mediar entre les 
tensions que 
puguin sorgir 
entre grups o 
persones dins de 
la casa

Mediar i tenir cura
de les persones 
que habiten 
l’espai

Voluntària també 
a compromís

15 dies Mediar i gestionar
la convivència.

Comissió 
d’acollida

Fer seguiment a 
les persones 
nouvingudes que 
estiguin 
interessades en 
formar part 
d’algun espai o 
projecte a ca la 
dona. 

Tenir cura d’acollir
e informar a les 
persones noves. 

Voluntària amb 
compromís. 

setmanal Fa seguiment i 
informa. 
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Tancament I propers pasos:

Continuarem traballant en les propostes el dilluns 24 d'octubre, de 18 a 21h. Us 

esperem!!
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