LA REVOLTA DEL QUE ÉS QUOTIDIÀ

Renegar:
1.No reconèixer més com a seu.
2.Deixar de donar la pròpia adhesió, fidelitat, a unes idees o institucionsreligioses,
morals o civils, sigui declarant-ho expressament sigui manifestant-ho amb actes.
3.Dir renecs, flastomar.

Diu Yayo Herrero que en un món de crisis, la interdependència és una realitat indefugible de la
qual depèn la supervivència de l'espècie humana.
Per sortir de la nostra difícil situació ens enfrontem a la necessitat
de cooperar i articular estratègies col·lectives.
I aquest és un projecte que cus el feminisme, a la necessitat d’un habitatge assequible, a la vida
en comunitat i a teixir xarxes i posar les cures al centre.
Un projecte que ens faci la vida més fàcil de viure i que entre totes aconseguim fer-la sostenible
i vivible, malgrat el ferotge context en el que habitem.
Mentre empenyem per transformar una realitat que ens envolta,
que ens fa cada dia més vulnerables.

QUI SOM?
Actualment som un grup conformat per 9 dones sòcies amb dret d’us.
Una part important del grup som residents a Santa Maria de Palautordera i al Vallès Oriental,i
una altra part de les dones sòcies del projecte provenim d’altres municipis de la província de
Barcelona i Girona.
Som diverses. Tenim edats que van des dels 30 fins els 70 anys. Tenim models de convivència
i de vincles afectius variats i orientacions i identitats sexoafectives múltiples.
Treballem en àmbits diversos i tenim situacions laborals molt àmplies: autònomes, sòcies de
cooperatives, jubilades, funcionàries a l’administració pública, assalariades, ..
I totes nosaltres som activistes d’algun moviment: el feminista, el LGTBIQ+, el consum
responsable, la transició ecosocial, el de l’ habitatge, el cultural, artístic, entre d’altres.
Som La Vero, l’Anna, l'Ariadna, la Maria, la Laura, l’Ana, la Marga, la MariaOna i la Paula.
Som La Renegà.
http://www.larenegacoop.org/

Participem activament en els moviments feministes del Baix Montseny com Gita de Bruixa i
Feministes BM, així com a col·lectius LGTBI com La Vorera. També algunes de nosaltres som
sòcies de La Cooperativa de Consum Responsable la Cortera i del Casal Popular La Clau del Baix
Montseny. Al llarg de la nostra trajectòria hem format part de les AFES del Municipi, aixícom
de diverses entitats socioculturals del territori.
Les sòcies que encara no viuen al Baix Montseny també estan vinculades a diferents moviments
ecologistes, formen part de Cooperatives de Consum del seu territori, estan vinculades
professional i personalment a cooperatives de l’ economia social i solidària, pertanyen al món
cultural de Barcelona i han format part de diferents moviments socials al llarg de la seva vida.
Som dones compromeses social i políticament, amb trajectòries col·lectives significatives i per
les quals La Renegà, és un pas endavant amb la nostra coherència sociopolítica i el nostre
sentit de vida.

MISSIÓ I VISIÓ DE LA RENEGÀ
La Renegà som una comunitat liderada per dones, que tenim per objectiu impulsar un projecte
d’habitatge cooperatiu feminista en cessió d’ús a Santa Maria de Palautordera (BaixMontseny).
En l’actualitat, som una comunitat mixta, on la creació i el desenvolupament del projecte està
sent liderat i impulsat per les dones amb l’objectiu de fer una proposta centrada en les necessitats
de les dones des de les dones, una proposta feminista per canviar l’ordre de les coses. És un
model que desconeixem si existeix en cap altra cooperativa d’habitatge, però és l’estratègia
col·lectiva que hem considerat adient per viure una quotidianitat diària des de les teories i les
pràctiques feministes, reivindicant l’ample ventall de models de vida que tenim les dones, més enllà
de reproduir els rols i els models opressius que ens imposa el model heteropatriarcal capitalista.
La Renegà serà –i és- un espai de dinamització feminista on crear una comunitat d’aprenentatge
i apoderament personal, col·lectiu i comunitari al territori. I volem fer-ho des de la mirada de les
cures i la sostenibilitat de la vida, recuperant el reconeixement intergeneracional i el suport mutu a
través d’un projecte de cooperativa d’habitatges en cessió d'ús, sense ànim de lucre i no
especulativa.
A La Renegà posem la vida al centre des de la visió comunitària i al centre de la pràctica i la reflexió
també hi situem com podem fer vides vivibles, trobant l’equilibri entre la vida quotidiana i
involucrant-nos en les lluites del territori, des de la comunió entre allò privat i íntim -que
reivindiquem com a necessari- amb allò públic, cap enfora, productiu.
Volem crear una llar més enllà de casa nostra. Un compromís real amb el canvi social que
implica:
La ruptura entre la dicotomia d’allò públic i allò privat
Una relació d’interdependència entre la teoria i la pràctica
Una col·lectivització dels sabers
Una coresponsabilitat en la nostra vida i la de la comunitat

CRONOLOGIA DEL PROJECTE O COM
HEM ARRIBAT FINS A AQUÍ
Al 2017, primera llavor: de la qual en va néixer La Renegà. Es va plantar el juny del 2017,
quan unes 15 UC de Palau, Sant Esteve i Sant Celoni, ens comencem a trobar per impulsar
una cooperativa d’habitatge en cessió d'ús al Baix Montseny. Cerquem terrenys als tres municipis
i fem reunions amb els ajuntaments per demanar un solar municipal en cessió d’ús. Finalment, cap
ajuntament ens ofereix un terreny.
Al 2018, associació: Constituïm i registrem L’Associació El Porxo. Associació per l'habitatge
cooperatiu al Baix Montseny, una associació sense ànim de lucre inscrita al Registre d'Entitats
de la Generalitat de Catalunya (CIF G67240887) per desenvolupar un procés de promoció
d’habitatge cooperatiu a Santa Maria de Palautordera. Ens organitzem en comissions, fem
assemblees mensuals, ens formem amb la Fundació La Dinamo i amb Perviure.
Al 2019, necessitats diferents: La participació, la implicació i els compromisos de les sòcies
potencials són desiguals i tambées generen divergències en la idea que tenim d’allò col·lectiu. A
més, topem amb necessitats diferents: pel que fa als tempos i ritmes, a les característiques del
terreny (poble o muntanya; edifici, masia o cases...). De mica en mica, les UC es donen de
baixa, no participen, o bé opten per la compra individual d’un habitatge.
Al 2020, la vida al centre: Quedem 3 dones separades i amb filles, les tres vinculades al
moviment feminista de la zona i amb una forta sensació de vulnerabilitat i interdependència.
Sentim que necessitem generar un projecte format per dones sòcies des de la diversitat,fortament
imbricat amb el feminisme, teixint una xarxa de suport mutu extensa que ens faci viure vides
que valguin la pena de viure.
Busquem referents internacionals de cooperatives d’habitatge feminista, contactem amb
Col·lectiu Punt 6, ens continuem formant i sol·licitem un acompanyament de l’Ateneu Cooperatiu
del Vallès Oriental. Concretem les bases del projecte de La Renegà i construïm una visió
comuna.

Al 2021, noves sòcies: S’incorporen noves sòcies fins arribar a ser-ne 10. Es comença a
treballar per noves comissions i s’aprofundeix en la visió, la missió i els aspectes del projecte
vinculats al finançament, la governança, la comunicació, els habitatges socials i l’arquitectura.
S’inicia l’acompanyament amb La Cooperativa Perviure de forma integral, acompanyant-nos en
assessorament jurídic, econòmic, arquitectònic i de facilitació.
Al 2022, ens constituïm com a cooperativa i augment d’habitatges i disseny arquitectònic.
Ja som legalment La cooperativa d’habitatge feminista La Renegà. Per tal de garantir la viabilitat
del projecte i assessorades per l’expertesa de l’equip tècnic que ens acompanya, decidim
augmentar el nombre d’habitatges que construïm per tal de garantir la viabilitat del projecte i
augmentar el nombre de sòcies amb dret d'ús. Passem d’un projecte arquitectònica amb 12
habitatges a un de 13 habitatges (amb 2 habitatges socials).

COOPERATIVITZAR SÒL PRIVAT AL
BAIX MONTSENY
L’habitatge és un dels fonaments socials per al sosteniment de la vida. El moviment de lluita
pel dret a l’habitatge és també un moviment eminentment ecofeminista ja que s’oposa a la
mercantilització de l’habitatge i al capitalisme immobiliari i alhora impacta principalment en les
dones i identitats dissidents, i en les llars més vulnerables o dependents (gent gran, persones
amb discapacitat, llars amb menors recursos, llars monomarentals, etc...) que sovint resulten
expulsades dels barris o municipis posant en risc la seva xarxa veïnal i quotidiana.
El biaix de gènere tant en l’accés com en l’ús de l’habitatge és habitual al nostre país, i a això, cal
sumar-li la interseccionalitat del gènere amb l’edat, l’origen o la diversitat funcional, que agreugen
les dificultats. La participació activa de les dones i altres identitats dissidents en el moviment pel
dret a l’habitatge i en projectes de cohabitatge permet posar les polítiquesd’habitatge al centre
de l’acció per garantir l’accés a un habitatge digne, assequible i estable.

La Renegà, forma part d’aquesta estratègia col·lectiva de lluita pel dret a l’habitatge assequible
i cooperatiu i no especulatiu posicionant i visibilitzant un projecte a nivell local i de comarca que
guanya terreny a l’especulació, recuperant sòl privat per la via cooperativa, que serveixi com a
pol per reivindicar una sèrie de demandes a les administracions públiques amb la voluntat
d’avançar cap a un major impuls del model desenvolupant polítiques d’habitatge que
contribueixin a convertir patrimoni privat en sòl públic cooperatiu comunitari, així com millorar
l’assequibilitat dels projectes ubicats en aquest tipus de sòl.

EQUILIBRI ENTRE HABITATGE SOCIAL
PROTEGIT, SOCIAL I LLIURE
Davant la impossibilitat d’accedir a un sòl públic proper, La Renegà aposta per la compra
de sòl privat lliure per impulsar els seu projecte cooperatiu, tenint així la opció de construir tant
habitatge lliure com habitatge protegit.
El projecte preveu construir un 75% d’habitatges protegits (HPO) i un 25% d’habitatges lliures,
amb la voluntat d’acollir en la mateixa comunitat unitats de convivència amb situacions
econòmiques complementàries, donant peu a diversitat social i a promoure, a més a més, 2
habitatges socials destinats a dones víctimes de violències. Tots els habitatges formaran part
de la cooperativa en cessió d’ús de manera que en cap cas es podrà fer un ús especulatiu
de cap dels habitatges, tampoc del lliures.
En aquest mateix sentit el projecte de La Renegà contribuirà a que Sta. Maria de Palautordera
compleixi els mínims d’HPO que estableix la norma vigent sense cost per a l’erari públic.
És per tot això que l’ajuntament ha rebut sempre molt bé la proposta de fer habitatge social,
protegit i cooperatiu per part de la Renegà, que n’està impulsant la modificació de planejament
que l’ha de fer possible i que està treballant per donar suport per la via de subvencions als dos
habitatges socials previstos.
Així doncs, el perfil social de les Unitats de Convivència (UC) de La Renegà (persones que
conviuen en un habitatge) haurà de regir-se pels següents criteris necessàriament:
2 UC seran de dones víctimes de violències i ocuparan 2 habitatges socials
Un mínim de 10 UC (incloent les dues anteriors) hauran de complir els criteris d’HPO de
règim general que estableix la llei (topall d’ingressos i no disposar d’habitatge).
Un Màxim de 3 UC podran tenir condicions econòmiques sense restriccions.
Aquesta diversitat possibilita la incorporació de sòcies al projecte que tenen situacions de més
vulnerabilitat econòmica, contribuint a la integració de certs col·lectius a les cooperatives
d’habitatge. I dona més sentit a que La Renegà pugui acollir diferents formes d’habitar el món.

La Renegà té signat un contracte d’arres amb el propietari actual del solar on es construirà
l’edifici cooperatiu. És un contracte signat al 2021 i vigent fins finals de 2022.
El solar se situa als números 10 i 12 del carrer Joaquim Blume de Sta. Maria de Palautordera,
i està format dues parcel·les rectangular, colindants, amb una topografia més aviat plana, i amb
una superfície de 1670 m2 en total. La façana del carrer està orientada a nord-oest, i limita pels
seus 3 altres costats amb parcel·les veïnes.

Es preveu construir un edifici plurifamiliar aïllat de 13 habitatges de dues plantes (PB + 1), redactat
per la Cooperativa Celobert, i format per dos cossos allargats situats un a continuació de l’altre.
Els dos cossos formen un angle obert cap al sud amb el nucli decirculacions verticals (escala i
previsió d’ascensor) ubicat al seu vèrtex.
La geometria de l’edifici respon a criteris de màxima funcionalitat, economia i ecologia, alhora
que té una configuració basada en criteris d’arquitectura feminista, no jeràrquica niandrocèntrica.
Els 13 habitatges disposaran d’espais d’ús privatiu i d’espais d’ús comunitaris que compartiran
totes les unitats de convivència. D’aquests 8 habitatges son de tipologia G (68 m2) i 5 són de
tipologia P (48 m2). A la planta baixa s’hi ubiquen 6 habitatges (4 G i 2 P) i el principal espais
comunitari interior de l’edifici. A la planta alta s’hi ubiquen 7 habitatges (4 G i 3 P). L’espai de
parcel.la lliure entorn l’edifici és d’uns 1.150 m2 i tindrà un ús comunitari.

La Renegà es caracteritza per incorporar un conjunt d’estratègies i eines ecofeministes en la
seva arquitectura, que s’han establert en base al coneixement generat en el projecte Singulars
Cap a un cohabitatge ecofeminista, impulsat durant els anys 2021 i 2022, per la Cooperativa
Perviure, la gestora que ens acompanya en el procés d’autopromoció

L’urbanisme feminista planteja una nova forma d’anàlisi de l’entorn i de l’organització dels
espais i temps per entendre com la divisió sexual del treball (reproductiu / productiu) que
representa l’assignació de tasques i rols diferenciats i desiguals en funció del gènere, també
es trasllada en la divisió sexual de l’espai on es desenvolupen aquestes tasques i funcions.
A La Renegà posem al centre la vida quotidiana, entesa com el conjunt d’activitats que
realitzem per tal de satisfer les necessitats en les diferents esferes (productiva, reproductiva,
personal i social-comunitària) en un continu de temps i espais.
L’arquitectura ecofeminista que apliquem a La Renegà, parteix del coneixement que
l’habitatge, la seva producció i la seva etapa d’ús, són un dels principals consumidors de
territori, recursos i energia i que produeix el 10,9% de les emissions de CO2 del planeta,
dels quals entre el 70 i el 90% durant la seva etapa d’ús (calefacció, refrigeració, llum,
rentadores, electrònica, etc...), en un sector que genera el 35% dels residus a Europa i
consumeix el 40% dels recursos anuals .
L’arquitectura ecofeminista que estem impulsant posa la vida al centre del disseny d’espais
i serveis i situa les persones al centre de les decisions per construir comunitats compromeses
amb les cures, l’entorn i el territori perquè les persones puguin viure de forma segura, lliure
i autònoma. Des d’aquest marc, el nostre projecte proposa treballar en la diversitat dels
habitatges per donar resposta a la heterogeneïtat d’unitats de convivència actuals i futures i
als canvis dels cicles vitals.
El cohabitatge o l’habitatge col·laboratiu és un model d’habitatge que trenca amb la lògica
individualista a través de l’autopromoció col·lectiva i comunitària d’habitatge i que també trenca
amb el binomi espai públic i espai privat amb l’aposta per compartir espais, recursos, serveis
i coneixements a partir de la participació activa de totes les persones de la comunitat.

EL FEMINISME EN LES COOPERATIVES
D’HABITATGE, UN CANVI RADICAL
1. Necessitats, desigualtats i vulnerabilitats
(VULNERABILITAT)
Sabent que el que és personal és polític, ens reconeixem vulnerables. La vulnerabilitat és una
característica social universal que tradicionalment s'ha mantingut oculta: la vulnerabilitat social i
individual íntimament lligada a la idea de dependència (Addabbo i Picchio 2009, Bosch et al. 2005).
Aquesta vulnerabilitat és el motor que ens impulsa a cooperar i articular estratègies col·lectives,
des de la interdependència, posant les persones al centre per fer de la vida quelcom sostenible
que valgui la pena viure.
Estem convençudes que la responsabilitat col·lectiva per sostenir la vida i defensar-nos de la
vulnerabilitat social ens ajuda a generar relacions horitzontals, recíproques i solidàries. Aquesta
responsabilitat col·lectiva i el suport mutu són el punt de partida del nostre projecte i el marc on
ens inserim.
(HABITATGE ASSEQUIBLE)
Palau, com n’hi diem les que hi residim, està situat a 50 km de Barcelona i a 50 km de Girona,
en una posició estratègica en molts sentits, i en els últims 15 anys ha viscut un creixement
important de població, sobretot de persones vingudes de la ciutat de Barcelona i rodalies. Aquest
aspecte s’ha aguditzat encara més en els últims anys. El problema de l’habitatge és una de
les dificultats més punyents que està vivint aquesta zona, amb uns lloguers que no paren de
pujar i que expulsen dels pobles a les persones que hi estem arrelades i hi fem vida; i alhora el
jovent del poble ha de marxar a viure cap a la zona de Breda i Hostalric, que encara mantenen uns
preus de lloguer més assequibles.
Apostem pel model d’habitatge en cessió d’ús perquè el preu de l'habitatge no està lligat al
mercat fluctuant sinó als costos reals de la seva construcció. D’aquesta manera, esperem demostrar
que el model és possible i esperonar el naixement d’altres projectes d’habitatgecooperatiu al territori
del Baix Montseny, que es troba en un moment de màxima especulació immobiliària i on l’accés a
habitatge de lloguer és quasi bé impossible.

2.Les esferes de la vida
Per la Renegà posar la vida al centre, vol dir donar valor a la vida i les necessitats de les dones
que cohabitarem l’espai físic i relacionar dins de la cooperativa.
En el marc d'una societat igualitària, volem que totes les esferes de la nostra vida (productiva +
reproductiva + comunitària + pròpia) tinguin el mateix valor i no segueixin la lògica capitalista
de infravalorar certes esferes de la vida de les dones.
Aquesta revalorització i visibilització de les diferents esferes, s’ha de traduir en una configuració
dels habitatges i de les relacions on se li doni la mateixa importància a totes les activitats. És
per aquest motiu que en el projecte de La Renegà hi ha espais propis, espais comuns i espais
comunitaris per poder desenvolupar-nos en totes les nostres dimensions.

3. Habitatges socials per dones supervivents de violència
La Renegà contempla dos habitatges socials amb suport destinats a acollir temporalment a les
dones i les seves filles i fills a càrrec, que es troben en situació de sortida de processos de violència
masclista.
Seran destinats per dones que no disposen de recursos personals i econòmics per fer un
recorregut d’autonomia residencial plena i amb suport personal, psicològic i jurídic de
professionals.
Els habitatges social oferiran un acolliment temporal a les dones i els seus infants per tal de garantir
una continuïtat en el procés de recuperació integral ja iniciat als Serveis d'Acolliment i Recuperació.
Hem creat un primer conveni de col·laboració amb la Fundació Surt per tal de gestionar els dos
habitatges socials. Surt neix l’any 1993 com a Associació de Dones per a la Inserció Laboral i l’any
2007 es converteix en Fundació de Dones. Des dels inicis, la seva activitat està dirigida a totes les
dones, però molt especialment a aquells grups i persones que es troben en unasituació major
vulnerabilitat i risc d’exclusió. La tasca que duu a terme la Fundació està reconeguda com un
projecte innovador i transformador de la societat actual, basat en el projecte personal de cada
dona i els estudis i recerques que permetin mesures d’actuació.

Els habitatges socials de La Renegà estaran incorporats dins del Projecte Zaide de SURT, que
és un model d'intervenció per a dones que han patit violències masclistes des de l’apoderament.
La recuperació passa per facilitar la plena autonomia, independència i responsabilitat de les
dones que han de deixar casa seva per estar en una situació de violència masclista,així com
oferir un servei d'acompanyament a les dones i llurs infants.
El perfil de les dones que podran accedir als habitatges socials seran dones soles o amb filles i
fills, que viuen o han viscut violència masclista i que:
Ja han passat per l’acolliment d’urgència i han iniciat el procés, però que uncop exhaurida
aquesta primera etapa, no disposen encara d’un allotjament alternatiu segur.
No disposen encara d’una xarxa social o suport familiar per afrontar aquestanova etapa; ni
tampoc recursos suficients per cobrir les seves necessitats ni les dels seus fills i filles.
Necessiten dur a terme un procés de recuperació i apoderament personal,econòmic, social
i familiar en un espai de protecció que assenti bases segures per poder dur una vida plena.

Un dels aspectes que resulta fonamental per nosaltres és quin tipus de governança volem impulsar
a La Renegà per tal que pugui incorporar aquesta diversitat de sòcies col·laboradores que
formarem part del projecte.
Per una banda hi haurà la relació que establim amb la Fundació Surt i que hem concretat més
detingudament a t r a v é s d ’ u n conveni, obligacions i deures que establirem a través d’una
forma jurídica.
En el cas de les dones que resideixen els habitatges socials, hem iniciat alguns debats i establert
els següents criteris, que puguin donar respostes a les necessitats de les dones habitants, que
son: Tenir un espai on apoderar-se, assegurar un espai de recuperació i construir una llar
constructiva i participativa.

LA COMUNITAT AMPLIADA
La comunitat ampliada és el propi projecte, la nostra forma d’entendre la vida i la manera
d’habitar el món.
La Renegà no és només casa nostra, és un lema que ens ha acompanyat des de l’inici. I no només
perquè incorporem dos habitatges socials, sinó per que La Renegà ha de generar vincles i
sinergies que permetin la sostenibilitat de la vida i el projecte.

1.La xarxa de les sòcies col·laboradores
Més enllà de les sòcies usuàries amb dret d'ús, dins dels estatuts de la cooperativa establim la
figura de sòcia col·labora que engloba molts perfils de sòcies. Entre elles La Fundació Surt
com a gestora dels habitatges socials, les dones que viuran als habitatges socials i qualsevol figura
física i/o jurídica que vulgui mantenir un vincle amb La Renegà.
Les sòcies col·laboradores son part d’aquesta comunitat ampliada que ja ha començat a construir
La Renegà i que han estat part de les persones que ens han ajudat a finançar la campanya de
Goteo pels dos habitatges socials.
Dones del poble, persones vinculades a entitats i moviments socials del territori, dones feministes
de la zona i d’arreu, persones vinculades a l’economia social i solidària, dones que es senten
a prop de la nostra mirada, etc.
Però també son sòcies col·laboradores les entitats, col·lectius i fundacions que estan aportant
diners per fer viable el projecte econòmicament. Entitats afins al projecte i que confien en la
visió i la missió de La Renegà.
Aquestes sòcies podran participar de diverses formes i amb varietat d’implicació. Per una banda
amb recolzament econòmic, tal i com ja ho estan fent a través de la campanya que hem encetat, i
per altra en la participació a través de l’assemblea anual, la participació d’espais de debat i
creació, la proposta d’activitats i/o demanda d’espais comunitaris, entre altres aspectes encara
per definir dins del RRII.

2 Xarxa de suport mutu
La creació d’una xarxa de suport mutu de La Renegà, serà integrada per les sòcies del cohabitatge,
però també per altres dones de l’entorn proper. A més, la creació dels dos habitatges socials dins
La Renegà, destinats a dones que han patit violències masclistes, és, per a nosaltres, un tret
imprescindible per construir aquesta xarxa.
Volem fugir de conceptes com “receptores d’ajuda”, per parlar d’amigues i veïnes, parts
fonamentals de la xarxa de suport i cures estable. Una veu més en la governança del projecte,
protagonistes de la seva vida.
Pensem que el cohabitatge és una resposta des de l’economia social cooperativa a l’impacte
que té la crisi de cures en les nostres vides. Per això, volem generar una xarxa de suport mutu
per a les habitants de La Renegà, des de l’autogestió i l’ajuda mútua en la vida diària; en
activitats com poden ser la criança, els acompanyaments al metge, el transport, les compres,
cuinar, compartir els àpats o el suport emocional en moments difícils.

3.Espai de dinamització feminista al territori
Com a col·lectiu, volem que La Renegà contribueixi a enfortir el teixit associatiu del Baix Montseny,
participant d’espais i xarxes comunitàries i sent un espai de dinamització feminista al Baix
Montseny i el Vallès Oriental.
Ara mateix, a través de les seves sòcies, La Renegà participa activament en les xarxes del
poble i els voltants, sobre tot formant part del teixit associatiu i enfortint-lo. Participem activament
al 8M Baix Montseny i a Gita de Bruixa (col·lectius Feminista de la zona), a col·lectius LGTBI
com La Vorera, som sòcies del Casal Popular La Clau del Baix Montseny i membres actives de
l’Associació de Consum Conscient La Cortera. Aquelles que som mares, també hem participat a
les AMPES i a les AFES dels nostres pobles.
Alhora, quan la llar estigui acabada, volem que La Renegà doni resposta a necessitats socials i
comunitàries del territori.
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