
ACTA DE LA REUNIÓ DE LA COMUNA DEL   6-6-2017 

	

	

1.	Estat	de	la	qüestió	de	les	obres	i	del	trasllat	cap	als	pisos	de	dalt	de	la	casa.	

La	 reunió	 va	 començar	 amb	 una	 explicació	 breu	 però	 bastant	 exhaustiva	 de	 la	
Sandra	Bestrate,	la	nostra	arquitecta.	

	.		Va	recordar	breument	la	història	des	del	2005	i	de	tots	els	entrebancs	que	s’han	
produït	fins	ara	i	que	no	han	acabat	encara.	

.		I	va	reconèixer	la	valentia	que	vam	tenir	en	decidir	traslladar‐nos	cap	a	Ripoll	,	el	
2011,	amb	una	situació	bastant	incerta	del	que	podia	passar,	ja	que	ningú	donava	
dos	duros	per	l’edifici		degut	al	seu	estat	de	precarietat.	

.	 	Però	 l’edifici	ha	anat	agafant	solidesa	 i	un	aspecte	magnífic	 i	de	nou	vingueren	
entrebancs:	 la	 primera	 planta	 se	 la	 queda	 el	 districte	 (no	 se	 sap	 encara	 quina	
instància	l’ocuparà),	la	segona	planta	l’havíem	de	compartir	amb	LGTB....	Després	de	
diverses	negociacions	 i	bon	acord	hem	recuperat	 la	 segona	planta,	 encara	que	 la	
qüestió	ha	endarrerit	i	complicat	les	obres	que	s’havien	avençat	en	un	sentit	que	s’ha	
hagut	de	rectificar	(amb	avantatges	com	la	de	l’ascensor	independent	,	etc.)	

Actualment	està	tot	en	ordre	però	han	sorgit	dues	dificultats	que	endarrereixen	el	
trasllat		fins	al	setembre:	

1‐	L’última	fase	d’instal·lació	(d’aigua,	telèfon,	llum,	wifi,	entre	altres)	està	sent	molt	
lenta	per	qüestions	burocràtiques.	 Ja	 s’ha	pensat	una	estratègia	per	pressionar	a	
l’Ajuntament	perquè	acceleri	els	tràmits...	

2‐	S’ha	produït	una	plaga	d’arnes	ja	que	el		farcit	de	llana	de	les	parets	(material	de	
proximitat)	no	estava	prou	tractat	per	 les	empreses	 innovadores	que	produeixen	
aquest	material.	L’ajuntament	assumeix	la	responsabilitat	del	control	de	la	plaga	i	
amb	mitjans	no	tòxics	es	calcula	que	és	un	mes	i	mig	s’haurà	acabat	el	problema	

.	 	Finalment	la	Sandra	planteja	sobre	els	planells	dels	pisos	com	al	llarg	d’aquests	
anys	d’obra	s’han	anat	perfilant	les	diferents	possibilitats	d’ocupació	dels	espais	...,	
el	que	sembla	més	clar	és	l’espai	que	ocuparan	i	compartiran	les	secretaries	fixes	de	
la	Casa:	(Ca	la	Dona,	Tamaia,	Xarxa,	Dones	Juristes,	entre	altres).	

.	 S’obre	un	 torn	breu	d’intervencions	que	demanen	una	 trobada	per	parlar	de	 la	
distribució	d’espais,	segons	ús	i	funcions.	Es	relaciona	amb	alguns	temes	que	hi	ha	
pendents	com	el	de	concretar	criteris	d’admissió	de	nous	grups,	de	noves	activitats,	
tallers,	etc...	 i	el	de	veure,	des	de	 la	perspectiva	de	sostenibilitat	de	 la	casa,	quins	
espais	 es	 poden	 llogar	 i	 quines	 activitats	 han	 de	 fer	 una	 aportació	 econòmica	
específica.	

2‐Les	comissions	expliquen	el	que	han	fet	i	les	seves	propostes	

RECURSOS	ECONÒMICS	



.	S’està	treballant,	però	es	demana	que	s’hi	apunti	més	gent	perquè	de	moment	sols	
hi	ha	la	Mireia	i	l’Àngels,	i	potser	la	Meli,	que	ara	està	“de	baixa”	perquè	l’han	operat.		
És	important	per	aquesta	comissió	el	tema	de	la	possibilitat	de	lloguers		d’espais	i	
aportacions	de	grups.	

COMUNICACIÓ	

El	grup	presentarà	la	nova	Web	de	Ca	la	Dona	a	l’assemblea	de	dia	20	de	Juny	i	es	
tancarà	i	es	farà	un	llançament	de	difusió	el	dia	22	.	Al	mateix	temps	volen	fer	una	
campanya	de	captació	de	noves	sòcies	de	cara	al	setembre.	

RELACIONS	EXTERNES	

No	 ha	 pogut	 acudir	 ningú	 del	 grup,	 però	 han	 estat	 treballant	 amb	 l’Ajuntament		
(qüestió	d’obres	esmentada)		i		amb	Diputació	per	trasllat	de	mobles,	etc.	

DEBATS	

El	grup		vol	unificar	criteris,	objectius	i	valors	de	Ca	la	Dona	i	fer	una	proposta	de	
consens	de	cara	al	setembre.	També	al	setembre	es	proposarà	el	primer	debat	(entre	
els	que	tenim	pendents).		

ACTIVITATS	

Animen	a	les	dones	que	s’apuntin	a	aquesta	comissió	

.	Estan	preparant	la	Inauguració,	que	havien	pensat	podia	ser	abans	de	l’estiu.		

.	 Volen	 demanar	 	 a	 la	 comi	 de	 recursos	 econòmics	 amb	 	 quin	 pressupost	 poden	
comptar	per	la	inauguració	preciosa	de	cara	al	setembre.	

.	 També	 estan	 pendents	 de	 la	 unificació	 de	 criteris	 per	 poder	 promoure	 tallers,	
xerrades	i	altres	activitats		

GRUP	DE	CURA	

S’ha	de	construir,	De	moment	hi	ha	la	Bea	de	Tamaia.	El	grup	s’encarregaria	de	fer	
mediació	en	conflictes	i	malestars...	

COMI	PETITA	

La	Comi	informa	que		després	de	l’Escola	Feminista	d’Estiu		que	es	farà	els	dies	9	i	
10	 d’aquest	 mes,	 es	 tancaran	 els	 pisos	 de	 dalt	 durant	 2	 mesos	 per	 poder	 obrir	
després	amb	bones	condicions	i	que	està	treballant	en	la	recollida	i	re‐definició	del	
marc	general	de	CLD.	

3‐	S’obre	un	torn	d’intervencions	i	propostes		

S’accentua	 en	 vàries	 intervencions	 la	 necessitat	 d’unificar	 i	 explicitar	 criteris	
generals	i	d’incorporació	de	grups:	

‐ Pensar	el	la	caixa	comuna	de	CLD	,	en	com	la	podem	fer	créixer	per	sostenir	
la	casa.	(cal	especificar	criteris	de	com	es	poden	fer	tallers	pagats	i	especificar	
la	contribució	dels	grups...)	



‐ La	sostenibilitat	ha	de	comptar	amb	previsió	de	pressupostos	on	es	valori	el	
què,	el	qui	i	el	com	es	produeix	un	projecte	o	esdeveniment.	

‐ De	moment,	les	propostes	les	recull,	com	sempre,		la	secretaria	de	CLD	i	les	
distribueix	a	la	comissió	i/o	grup	que	les	pot	donar	resposta.	
	

A	partir	d’aquí	es	mesclen	els	comentaris	amb	diverses	propostes	d’activitats		

‐ Suport	a	la	Caravana	Feminista	del	Sud		“Obrim	fronteres”	
‐ Gatamaula	proposa	la	presentació		a	CLD	d’un	diari	alternatiu	i	feminista	:	La	

Jornada.	
‐ 	Maria	Durán	fa	un	conjunt	de	propostes:		

1. Es	pot	mirar	el	formulari	per	la	distribució	d’espais	de	l’Ateneu	Harmonia	
2. Demana	 la	 possibilitat	 de	 fer	 diverses	 exposicions	 sobre	 les	 lluites	 de	

dones	 	 a	 L’Orient	 Mitjà:	 Follow	 the	 Women	 (Palestina,	 Siria,	 Líban,	
Jordània...)	

3. Pensar	en	la	possibilitat	de	fer	un	espai	per	gimnàs	i/o	oci	i	descans		
4. Proposa	tallers	d’autodefensa	per	dones	i	adolescents	
5. I	 utilitzar	 la	 sala	 insonoritzada	 del	 tercer	 pis	 per	 assajos	 de	 grups	 de	

música	...(	s’ha	de	treballar	la	proposta,	és	sols	una	idea)	
6. Fer	a	CLD	un	punt	de	distribució	de	pa	(dones	del	Montseny).		
	
	

‐ Sandra	 planteja	 la	 possibilitat	 de	 demanar	 apadrinaments	 de	 les	 diverses	
sales	i	projectes	i	promoure	implicacions	i	donatius.	

‐ FemArt	ofereix	la	possibilitat	de	reproduir	“L’Àpat	transgressor”.	
‐ Tamaia	 anuncia	 un	 sopar	 i	 festa	 pel	 24	 novembre	 per	 	 celebrar	 el	 25	

aniversari	de	la	seva	associació!!!	
‐ Miradas	violetes	proposa	un	calendari	de	presentacions	de	llibres	a	CLD	en	

relació	a	les	últimes	publicacions	de	Dolores	Juliano,	Verena	Estolke,	etc.	
‐ Viky	 proposa	 la	 reactivació	 de	 l’espai	 infantil	 i	 l’elaboració	 d’un	 calendari	

d’activitats	(una	per	mes)	en	relació	al	barri.	

Es	decideix	que	totes	les	propostes	factibles	es	posposen	al	setembre,	quan	la	casa	
estigui	 en	 condicions	 i	 s’hagi	 avençat	 en	 les	 propostes	 de	 protocols	 i	 criteris	 de	
sostenibilitat,	de	incorporació	i	de	producció	de	activitats	.	

4‐	 Es	 decideix	 la	 propera	 reunió	 de	 la	 Comuna	 pel	 dia	 6	 de	 juliol	 i	 la	
dinamitzaran	Montse	Benito,	Roser	Pineda	i		Maria	Duran.	

		


