
ACTA ASSEMBLEA CA LA DONA

08-02-2017

Assistència: 30 dones

El Grup Dinamitzador fa una breu explicació de l’ordre del dia i diversos temes generals:

- Expliquem les preguntes que vam enviar per a la reflexió dels grups, projectes i sòcies
per tal de pensar la casa que volem entre totes.

- El creixement de la casa és imminent i això implica que tindrem més espais, més gestió
i recursos. Necessitem la implicació de totes per seguir caminant.

-  Recordem  que  el  treball  fet  des  de  l’abril  al  desembre  del  2016  amb  el  procés
participatiu, ens planteja ara la necessitat de tancar coses per avançar.

Ordre del dia:

19.10 Explicació metodologia assemblea

19.20. Exposició dels tres espais de gestió: Comi Petita, La Comuna, Assemblea

20.20 Espai pel consens

20.40 Temes per a la propera assemblea, data propera assemblea, data per la trobada
(La Comuna)

RECULL DELS CONSENSOS 

1. COMI PETITA/TÈCNICA

- Criteris d’organització: Transparència

-  Temporalitat: 1v/setmana  de  moment  i  desprès  establir  temporalitat  segons  les
necessitats.

- Composició: 

· Entre 6-8 dones                                                                    

· Rotatòria: Compromís anual. Cada any, el 50% canvia                     

· Les persones seran consensuades per l'assemblea democràticament  

- Funcions:

· Gestió del dia a dia logístic de la casa                                                                 

· Suport a secretaria



· Elaborar propostes   

· Participar a La Comuna                                                                   

· Pot tenir petits grups de treball per a tasques concretes i aquests poden ser una manera
d'obrir també la possibilitat de participar a la resta de dones que no es poden implicar
setmanalment però sí puntualment per a coses concretes.

2. LA COMUNA

Espai representatiu de grups, projectes i sòcies a títol individual

- Criteris d’organització: 

· Autoorganització (grups més petits) 

· Flexibilitat

- Temporalitat: No es va acabar de tancar

- Composició:

· Representació de grups, projectes, campanyes, sòcies a nivell individual

· Grups que han anat sortint (sostenibilitat, etc)                              

· Compromís (1 any): En el cas que siguin sòcies individuals, els grups han de participar
sempre.                  

· Ampli (totes les que vinguin)

- Funcions:

· Consensuar activitats i coordinar els grups&projectes             

· Agenda activitats casa                                                                   

· Acollida de grups                                                                            

· Promoure activitats, debats, campanyes...   

· Suport a la comi petita   

· Relacions amb la institució (com a grup dins de La Comuna)

· Treballar en petits grups de treball per a temes concrets                                                     

· Pensar com ens relacionem amb el món exterior



3. ASSEMBLEA

- Criteris d’organització:  Transparència/flexibilitat

- Temporalitat: No es va acabar de tancar

- Composició: Totes

- Funcions: Màxim òrgan de decisió

RECULL DE REFLEXIONS QUE NO ES VAN ACABAR DE TANCAR

- Algunes veus van manifestar la necessitat del relleu generacional i com buscar fórmules
perquè es doni.  Es va exposar com a idea per a la comi petita que les dones siguin
triades en assemblea i que es reflectissin les diferents veus que hi ha dins Ca la Dona
fixant un % de quotes de representació. No es va arribar a debatre molt entorn al tema.

- Alguna veu mostra la necessitat de que totes hem de passar per la comi petita.

- Algunes veus posen de manifest el  fet  que cadascuna pot entendre Ca la Dona de
diferents  maneres i  no  podem pressuposar  que  totes  l’entenguem igual;  per  això  és
necessari que fer explícit aquest fet i arribar a uns mínims entre totes.

- Algunes veus mostren la por a que la comi petita agafi molta responsabilitat i funcions
que no li tocarien si no queden clares les funcions i el treball que ha de fer.

- No s’acaba d’explicitar com es concretaria la presa de decisions dins la Comuna, cal
continuar-ne parlant.

- Es recull també que a la darrera sessió del procés participatiu amb les Encarnelles es
van crear uns grups de treball  als quals es van apuntar algunes dones i és important
recordar-ho perquè la resta s’apunti. 

AQUESTS GRUPS SÓN: 

1. Sostenibilitat (constituït i funcionant)

2.  Debats  pendents  (treballs,  dones,  lesbianes  i  trans,  lluita  feminista,  no  violència)
-PENDENT-

3. Grup dinamitzador (constituït i funcionant)

4. Debats (treballs, dones, lesbianes i trans, lluita feminista, no violència): 

5. Comunicació -PENDENT-

6. Espai de cures -PENDENT-

- Queda pendent per a la propera assemblea: Funcions comi petita, tancar presa de
decisions a La Comuna, parlar sobre els criteris de Ca la Dona.

DATA PROPERA ASSEMBLEA: 15 de març de 19-21h




