
Ca la Dona i l'Ajuntament de Barcelona, a través de la regidoria de Ciutat Vella, i amb el suport de 
la  Generalitat  de  Catalunya  i  la  Diputació  de Barcelona,  vam arribar,  el  4  d'abril  del  2006 al 
preacord de cessió de la finca municipal situada al carrer Ripoll, número 25. 

El Preacord (veure document número 2) suposa per a Ca la Dona la gestió de la rehabilitació de 
l'edifici  i  el  finançament d'aquesta i,  amb el  trasllat de l'activitat  de l'entitat  i  els grups que hi 
treballen (v. document 8), la generació d'un ambiciós espai per a dones. No cal, potser, insistir en 
la importància d'un equipament con aquest en un espai cèntric i accessible com és el carrer Ripoll 
de Barcelona. 

Es  tracta  d'un procés  de treball  arquitectònic,  arqueològic,  i  de finançament,  però és  també,  i 
sobretot, un procés polític per a projectar i enfortir el moviment feminista. Un projecte de creació 
d'un  espai  a  partir  de  criteris  de  participació,  sostenibilitat,  equitat.  En  aquest  procés  estan 
implicades,  a  més  de  les  institucions  esmentades,  la  Universitat  de  Barcelona  i  la  Universitat 
Politècnica de Catalunya, així com els grups i associacions de dones que formen part del projecte. 
Amb  el  desenvolupament  dels  treballs  de  rehabilitació  es  preveu  l'ampliació  de  la  xarxa 
institucional i social que hi participa. (veure documents 3, 4 i 6)

El  projecte compta amb el suport de les tres institucions catalanes,  amb el liderat  de l'Institut 
Català de les Dones, la Regidoria de Dones, i el Pla per la Igualtat Home-Dona. La Generalitat, 
l'Ajuntament i la Diputació s'han implicat en el projecte des dels seus inicis. El 3 de juliol, en una 
trobada interinstitucional,  van expressar  el  compromís conjunt  d'assumir  el  finançament  de la 
rehabilitació.

Ca la Dona és un espai de dones que té l’origen en l’efervescència dels diferents grups de dones i 
corrents del moviment feminista que va emergir amb força renovada a partir de l’any 1975 i que va 
fer  imprescindible  l’existència  d’un  espai  feminista  comú,  obert  i  ampli.  Consta  inscrita  en  el 
Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya des de 1988, amb el número 9508.

D’acord  amb  els  seus  estatuts,  la  finalitat  és  “promoure  un  espai  de  trobada,  d’intercanvi,  de 
reflexió i de treball per a dones des d’una perspectiva feminista, amb la finalitat de lluitar contra les 
discriminacions promovent societats basades en el respecte mutu i les relacions entre iguals”. Des 
de Ca la Dona desenvolupen la seva activitat una trentena de grups de dones i diverses activitats i 
projectes: revista, Centre de Documentació, Espai i activitats infantils i per a mares i cuidadores, 
Espai per als Drets de les Dones, accés a internet, seminaris i xerrades, Mostra d'Art de Dones 
FEMART, atenció, acollida i derivació a dones i grups, etc. (v. doc. 7, també www.caladona.org)

Índex dels continguts
Document 1 Fitxa de l'entitat

Document 2 Preacord entre Foment de Ciutat Vella SA en representació de l'Ajuntament de 
Barcelona, i l'Associació Ca la Dona.

Document 3 Resum del projecte arqueològic.  Conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera de la 
Universitat de Barcelona (professora Gisela Ripoll).

Document 4 Resum  del  projecte  arquitectònic.  Conveni  amb  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya-Càtedra UNESCO de Sostenibilitat (prof. Sandra Bestraten).

Avantprojecte arquitectònic novembre 2007: proposta enderroc i obra nova.
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Document 1: FITXA DE L'ENTITAT

Entitat Associació Ca la Dona

Domicili social Casp, 38, principal. 08010 Barcelona 

Telèfon 934127161

Telèfon grups 934127701 (en el seu horari de reunió)

Fax 934123996

Pàgina web www.caladona.org

Correu-e caladona@caladona.org

Horari de secretaria De dilluns a dijous, de 10 a 14h i de 16 a 20h

NIF G-58.505.280

Núm. Registre entitats 9508

Any de constitució 1988

Número de sòcies 450, tot i que el nombre de participants és més elevat 
(veure document 6)
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