
  

Ca la Dona és...

Un espai físic però sobretot simbòlic, 
un lloc d'experiències 
d'insubordinació, de reflexió i 
producció de pensament. Un espai 
del moviment feminista.



  

Debats, seminaris, tallers, 
xerrades...

És...



  

Un centre referent per 
d'acollida i atenció a 
dones, grups, 
investigadores, 
institucions...

És...



  

La revista bimensual de 
pensament i activisme 

La Mostra d'Art de 
Dones FEM ART

L'Espai i 
activitats 
infantils

És...



  

Centre de Documentació: 
monografies, cartells, 
arxiu documental, Fons 
Gretel Ammann.

L'Espai per als Drets 
de les Dones: reflexió i 
pràctica des del 
feminisme

espai de trobada

Llibreria i 
Armari de 
segona mà

Ordinadors i 
xarxa wifi

És...



  

●Associació de Dones Juristes (ADJ)
●Associació de Amistad de las Mujeres 
Filipinas
●TAMAIA Dones contra la Violència
● Themis
●Comissió del 8 de març
●La Marxa. Coordinadora a Catalunya de la 
Marxa Mundial de les Dones contra la 
Violència i la Pobresa
●Dona i presó
●Dona i Salut . Comissió pel dret a 
l’avortament
●Dones i Treballs
●Associació de Famílies Monoparentals de 
Catalunya
●Dones per Dones
●EntreDones
●E’Waiso Ipola
●Ex-dones
●Grup de Lesbianes Feministes (GLFB)

●Grup E.L.L.E.S
●Grup d’Història Oral. Fons documental 
d’Història Feminista
●Grup de Dones Ensenyament
●“Les Grans” (Associació de Dones en la 
Moguda dels 40 anys o més)
●Les Veus de Venus
●Nàiades, Associació Jove de Dones 
Feministes
●QueroSeno. Cultures i identitats lesbianes. O 
no?
●UMMI. Unión de Mujeres Marroquíes 
Immigrantes
●Vaques. Associació de Creadores Escèniques
●Xarxa de Dones per la Salut
●Xarxa de Dones contra la Violència
●Xarxa de Dones Immigrants
●Xarxa Feminista de Catalunya (La xarxa)

Grups en repòs
●Dones Joves de Catalunya
●Associació Fem Feminisme i Emancipació. Dones 
Divergents
●Associació Al - Wafâ

Els grups:



  

Continuem amb un ritme lent en l'increment 
de dones associades.

La xarxa de dones relacionades amb Ca la 
Dona és més gran que el nombre de sòcies:
dones dels grups, artistes del FEMART, 
participants a la revista, participants en 
projectes i activitats o a l'atenció i no 
associades, etc.

Les sòcies:



  

Balanç i pressupost
Destaquem: 

Les despeses del treball remunerat, amb les propostes:
- equip estable a secretaria
- Mostra
- Centre de Documentació
- Cura de la casa

Les despeses associades als projectes, en expansió:
- la revista
- el FEMART
- el Centre de Documentació
- la xarxa entorn l'espai infantil
- la xarxa internàutica
- l'adequació i millora de la casa

La provisió de fons, pensant en un trasllat de Ca la Dona.
La bona situació de tresoreria, que ens permet un marge de treball.



  

2008: 
Ca la Dona fa 

20 anys!



  

Ca la DonaCa la Dona
FonthonradaFonthonrada

Gran ViaGran Via
Casp, 38Casp, 38

i Ripoll, 25??i Ripoll, 25??



  

Origens de Ripoll, 25
● Demanda de les Dones No Estàndard per a fer 

accessible Ca la Dona, rebutjada per la propietat
● Creixement dels grups i projectes que ens du a un 

progressiu escanyament de les entitats i recursos de 
Casp, 38, i que fa necessari un nou espai més ampli

● Preus del mercat immobiliari, insostenibles per a les 
entitats

● Rellançar Ca la Dona i donar-li projecció



  

● Desenvolupar el projecte com a experiència de treball 
urbanístic i arquitectònic des del feminisme.

● Participació de grups i dones en el desenvolupament 
del projecte.

● Facilitar experiències a estudiants i joves arquitectes, 
arqueòlogues, paletes, constructores, etcètera.

● Implicació d'universitats i institucions públiques: UPC 
(arquitectura), UB (arqueologia), Barcelona Activa 
(rehabilitació- acabats), etcètera.

Metodologia de treball:
Valoritzar el procés de generació de l'equipament en 
cada fase, i desenvolupar-lo de forma participativa: 



  

Les actuacions sobre Ripoll pel 
2007

●Avantprojecte arquitectònic
●Recerca de finançament i compromisos 
institucionals
●Diagnosi estructural
●Projecte i intervenció arqueològica
●Negociacions amb l'Ajuntament per a la signatura 
del conveni



  

La participació

En els debats sobre el projecte de Ca la Dona: 
●els serveis i l'atenció
●els processos de presa de decisions i de gestió
●el cor de Ca la Dona
●la implicació a Ca la Dona
●... ... ... ... ... ... ...

En l'avantprojecte arquitectònic



  

● propietat municipal
● ús i gestió per a Ca la Dona (50 

anys)
● possibilitat de cessions a entitats o 

economia social, d'acord als objectius 
de l'equipament

● finançament i implicació 
interinstitucional: rehabilitació d'un 
edifici patrimonial per a un 
equipament públic

Premisses



  


