
TEIXIM CA LA DONA

Acta sessió 24/10/2016

 Benvinguda i presentació de la sessió: expliquem que
la  sessió  d’avui  serà  autogestionada.  Treballarem incorporant
totes  les  eines  que  hem  aprés.  Recordem  que  l’objectiu
d’aquestes sessions és que al gener podem tenir una proposta
d’un model  de gestió consensuat  que es  pugui  implementar.
Expliquem breument algunes qüestions:
 Recordatori de les dates de les properes sessions.
 Estructura de la sessió:

 Farem una petita dinàmica inicial.
 Grups  de  treball:  acotar  les  propostes  que  vam

treballar en la sessió anterior,  i  ens centrarem en el
model de gestió. 

 Posada en comú d'aquestes propostes.
 Grups de treball  (diferents als anteriors): per establir

pros/contres dels models de gestió treballats.
 Posada  en  comú  dels  pros  i  contres,  per  tal  d'anar

acotant un únic model de gestió 
1. Dinàmica inicial (d’una en una): definir en poques paraules

coses  positives  que  ens  està  aportant  el  procés:  claredat;
frustració; revitalització; reorganització; eines; desànim; esforç;
feina.

2. Grups de treball: treballem amb els  mateixos  grups  de  la
sessió anterior, i a partir d’una graella que repartim, treballarem
centrant-nos en el model de gestió/organització. Els ítems de la
graella  són els  següents:  Grups,  comissió,  equip /  objectius /
funcions / qui participa / freqüència de trobada / què decideix,
capacitat de decisió. 



3. Posada  en  comú dels  models  de  gestió  treballats  per
grups: 

 MODEL 1: assemblees ordinàries i/o temàtiques, i podrien ser
de  sòcies  o  bé  de  sòcies  i  amigues.  Com  es  prenen  les
decisions:  Òrgan operatiu de  màxim 5 o  6 dones,  amb un
equip tècnic,  les  treballadores  de ca la  dona i  un parell  que
donem  suport.  Hauríem  de  pensar  com  funcionaria  (dones
representants del grup, de les sòcies, etc.). Plantegen el debat
de  si  es  podria  obrir  a  més  gent.  Comi  ampliada: 10-20
persones, coordinació política, de grups i de projectes.

 MODEL  2:  Assemblea  general: decisions  polítiques  i
estratègiques.  Coordinadora  de  Grups: trobada  mensual,
entre grups, per gestionar la casa, acompanyament del grup,
mediació, projectes, etc. Formada per secretaria, grups i comi.
Comi tècnica: setmanal,  suport  a secretaria, durant un any,
triada en l’assemblea general, amb compromís per estar al dia
a  dia,  un  cop  a  la  setmana  i  rotació  anual.  Formada  per
secretaria  i  dones  dels  grups,  màxim  8  persones.
Subcomissions: comi  comunicació,  comi  acollida,  comi  de
cura. 

 MODEL  3: Comi  Ampliada:  1-2  de  grups,  es  troba
mensualment,  presa  de  decisions.  Comi  tècnica: 5  o  6
persones,  a  través  d’auto-candidatura,  porta  a  terme  les
decisions de la Comi Ampliada, es troba setmanalment i dóna
suport permanentment a secretaria.  Secretaria.  Assemblea:
òrgan màxim. Sòcies. 

4. Grups de treball sobre els punts forts i els febles de cada
model de gestió treballat:

 Model 1: Operatiu i estructura simple, però dubtem si podrà
suportar el pes de tota la casa. L’estructura interna requereix
més treball. La comi ampliada s’hauria de reunir mensualment.
A  la  Comi  Ampliada  s’haurien  de gestionar  els  conflictes.  La
comissió  tècnica  s’hauria  de  trobar  setmanalment,  auto-
proposta i compromís de les dones que vulguin i renovable per
1 any (continuïtat). Aquesta comi també s’hauria d’encarregar
de  la  gestió  de  les  subvencions,  benvinguda  i  acollida  i
manteniment de la casa. A aquesta proposta li falta decidir el
paper de la secretaria i les seves funcions.

 Model 2:  model ampli i flexible. Hauríem d’especificar com es
renoven els  grups i  com es participa.  Exigeix definir  molt  bé



com es prenen les decisions i amb quins criteris. Exigeix molt
compromís  i  participació.  No  trobem  que  s’hagi  plantejat  el
finançament i aquest és un tema important. 

 Model 3: veiem de positiu que trenca la centralització de les
decisions que hi ha actualment a la casa. Però potser manca
que hi ha hagi més horitzontalitat en la presa de decisions, és a
dir, que cada òrgan tingui autonomia en la presa de decisions.
La secretaria ha de reforçar-se perquè actualment només hi ha
una persona a jornada complerta i altra a mitja jornada, a més
la secretaria hauria de tenir més presència en la comi tècnica.
Hi ha una tensió de tenir òrgans que tinguin poques persones, i
també hi ha una tensió que hi hagi moltes persones, i com es
prenen les decisions i quines dinàmiques es fan servir. 

Altres idees generals: què fa cada grup, quina és la política general
de la casa, coordinació dels grups... aquestes funcions les hauria de
tenir la comi ampliada. Ara tenim tres models que són diferents al que
actualment tenim a ca la dona, tot i que tenim pendent consensuar
un model únic. 

- ASPECTES  NEGATIUS  GENERALS  DELS  MODELS
PRESENTATS: Definir  la  periodicitat  de cada grup;  definir
criteris participació; definir  com es gestionen les conflictes
de la comi ampliada i dels diferents grups. La comi tècnica
millor setmanal. Proposar qui forma part i quina continuïtat
té.  Qui  s’encarrega  de  les  subvencions?  Definir  paper
secretaria i funcions. Definir criteris i tasques. Com gestionar
la comunicació. Gestionar el compromís i la implicació. Qui
pren les decisions i com. 

- ASPECTES  POSITIUS  GENERALS  DELS  MODELS
PRESENTATS: àmplia, flexible, definida, trenca la centralitat
de l’actual model de presa de decisions. 


