
Document 7: MEMÒRIA -RESUM DE CA LA DONA
El projecte de Ca la Dona té un caràcter global i multiforme. En aquest sentit, cal tenir present que 
la seva descripció comporta la reducció del significat i abast del projecte. 

Ca la  Dona va sorgir  de 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 comú, obert i ampli des d’on poder treballar com a dones, per l’eradicació de 
les subordinacions de gènere.

L’èmfasi en els espais de dones és també el resultat d’un pensament: que els espais de relació, les 
relacions  informals  entre  dones  i  les  xarxes  de  suport  familiars,  entre  veïnes,  amigues  o 
companyes, són espais fonamentals on aprenem, creixem i desenvolupem la nostra participació.

I és que una de les característiques del Moviment Feminista ha estat, sens dubte, la importància 
donada als espais de trobada i relació. Aquests espais ens ajuden a compartir i rescatar l’alteritat 
de la nostra visió, de les nostres vivències i experiències de vida, a entendre el món i a cercar les 
alternatives que ens puguin ser vàlides, respectant la nostra diversitat.

El treball en xarxa, els espais de relació, el treball en comú, la trobada en la confluència i en el 
disens són la base de la força i la innovació que el feminisme aporta a través de les seves accions. 

Ca  la  Dona  és,  així,  un  espai  de  participació,  de  relació  i  experimentació  on  ens  és  possible 
participar, transformar, desplaçar, provar, equivocar-nos, recuperar, conservar…

Ca la Dona és un espai físic però, també, simbòlic. Un lloc d’experiències d’insubordinació, un lloc 
de reflexió i producció de pensament, un espai de referència del moviment feminista.

Finalitat
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 relaciones entre iguals (Estatuts de l’associació)

Objectius generals

 1. Afavorir l’associacionisme de dones 

 1.1. Oferir instruments per a un millor funcionament dels grups de 
dones: espai de reunió i treball, assessorament per la formació i 
el funcionament de grups de dones, accés a la informació…

 1.2. Potenciar la presència visible dels grups de dones en els espais 
de participació ciutadans

 1.3. Facilitar la trobada i l’intercanvi entre grups de dones, la creació de xarxes i sinèrgies

 2. Potenciar espais de debat i reflexió feminista

 2.1. Fer visible i reconeguda, i potenciar la presència a Catalunya del debat feminista i la 
perspectiva de les dones

 2.2.Recrear i experimentar les possibilitats de transformació social des del pensament 
feminista i el fer de les dones 

 2.3.Oferir mitjans per a la comunicació escrita o perdurable de la reflexió feminista

 3. Conèixer i intercanviar experiències entre dones

 3.1. Oferir espais per a la trobada i l’intercanvi entre dones, en l’àmbit personal i polític, des de 
la pròpia autonomia com a dones

 3.2.Facilitar espais d’accés, intercanvi i fluxe de la informació
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 4. Enfortir l’autonomia de les dones

 4.1. Potenciar i facilitar l’empoderament i autonomia de les dones a nivell individual i 
col·lectiu, a través del treball en un “espai propi” on es possibilita el trencament de les 
subordinacions de sexe.

 4.2.Promoure un espai d’informació, assessorament, derivació i orientació per a dones des 
d’una perspectiva feminista.

 4.3.Promoure les activitats culturals i les capacitats artístiques de les dones

 5. Potenciar i ampliar la presència a Catalunya de la pròpia Ca la Dona

Projectes i activitats
Xarxa  informativa: Per  Ca  la  Dona  es  mou  diàriament  un  gran  flux 
d’informacions,  que  es  transmet  per  múltiples  vies  entre  dones  i  grups,  que 
genera  xarxes,  idees,  campanyes,  relacions,  etc.  Moltes  d’aquestes  vies  són 
informals, i altres estan formalitzades: llista de distribució “Internet Feminista”, 
amb  més  de  1000  subscripcions;  taulells  d'informació;  agenda  d'activitats  en 
paper; web amb funcionament obert (wordpress); grups de correu-e; la secretaria 
com a punt d’informació; etc.

Acollida, informació, difusió i assessorament. Es realitza principalment 
des  de  la  secretaria,  respecte  a  (entre  d'altres):  grups  de  dones,  sobre 
l’organització  d’activitats,  gestió  i  formació  de  les  associacions  de  dones,  recollida  i  difusió 
d’informacions…;  estudiants  i  investigadores/investigadors,  per  la  realització  de  treballs  de 
recerca;  suport  a  associacions  en l’organització  i  difusió  d’activitats  en general,  i  especialment 
entorn el 8 de març, el 25 de novembre i altres dies internacionals; derivacions i informació sobre 
situacions de dificultat, conflicte o violència: avortament, violència familiar, assetjament laboral, 
soledat, agressions sexuals, desnonaments, etc. Aquestes informacions es realitzen tant a persones 
a títol particular com a institucions (ajuntaments, serveis de l’Ajuntament de Barcelona com els 
PIAD o els SSAP, punts d’informació de l’ICD, Atenció a la Víctima, etc.), etc.

La secretaria roman oberta de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20.

Espai de trobada: Ca la dona és també un espai de trobada. Per a això disposem d’una sala amb 
taules i cadires on es pot jugar, parlar, prendre alguna cosa, llegir revistes, etc. 

“Les activitats”:  monogràfiques entorn temes centrals proposats per dones i grups, fomentant 
que vagin acompanyades de la  creació de seminaris  o grups de treball  temporals;  activitats  de 
creació  participativa  entorn la  projecció  de Ca la  Dona a Ripoll  25;  activitats  de  presentació  i 
intercanvi d’experiències de dones i grups de dones a nivell internacional, relacionades amb les 
seves estades a Catalunya; suport a les activitats que desenvolupen a Ca la Dona els grups de la 
casa; participació i suport en l’organització i realització dels actes i campanyes que portem a terme 
al voltant de dates significatives com el 25 de novembre i el 8 de març; cursos i tallers (autodefensa, 
flamenc i feminisme, taller web), etc.

Una de les característiques del Moviment Feminista ha estat –sense dubte- la importància donada 
als espais de debat. Aquests espais ens han ajudat, i ens continuen ajudant, a compartir i donar una 
visió de gènere a moltes de les nostres vivències i experiències de vida, a entendre el món i a cercar 
les solucions que ens puguin ser vàlides a les dones, respectant la nostra diversitat.

FEM ART. Mostra d’Art  de  Dones.  Nascuda el  1994 és  un espai 
d’exposició, d’intercanvi d’experiències artístiques,  de reflexió teòrica, de 
crítica feminista artística. Té com a objectiu central potenciar, investigar i 
difondre la creació artística i cultural de les dones, la visibilitat de dones 
creadores,  l’educació  i  la  innovació  creativa  (contribuint  al 
desenvolupament del pensament artístic des de la perspectiva feminista), 
de dinamització, de creació de xarxes d’intercanvi i comunicació dins i fora 
de Catalunya i, en definitiva, valor de transformació social.
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Espai i activitats infantils i per a mares i cuidadores: e spai infantil 
diari, amb joguines, DVD i llibres; espai infantil durant les activitats de Ca 
la  dona,  a  cura  d’una  professional;  activitats  infantils  i  per  a  mares  i 
cuidadores mensuals; foment de xarxes de suport i visibilitat de grups de 
cuidadores (amb la Xarxa de Dones Immigrades i Madi Canals (guanyadora 
del premi “Maternitats” del 8 de març de l’Ajuntament de Barcelona).

Revista  Ca la  Dona:  publicació bimensual  de reflexió i  difusió  de 
l'activisme feminista. Tiratge: 750 exemplars. També consultable on-line. 
És un espai de participació i visibilitat de la tasca de dones i associacions, i 
s’està potenciant com a eina de treball conjunta.

Espai pels Drets de les Dones: servei d’acollida i assessorament jurídic 
amb un valor  específic  per  la  vinculació  a  Ca  la  Dona  i  Tamaia,  el  que 
facilita l’atenció integral i la visibilitat de la llibertat i autonomia femenines, 
i  com  a  espai  de  suport  i  reflexió  entre  professionals  de  diferents 
disciplines.

Centre  de  Documentació  i  Biblioteca:   fons 
bibliogràfic (1800 exemplars), fons de cartells (970 exemplars + duplicats), 
videoteca,  fons  de  documents  en  altres  suports,  Fons  Gretel  Ammann 
Martínez (F.GAM). Fons especialitzat en moviment de dones, anys 70-90.

Presència  als  espais  de  participació  dels  grups  de  dones  en  les 
polítiques institucionals: membres de la permanent del Consell de Dones de 
la Ciutat i del Consell Nacional de Dones de Catalunya.

Llibreria i Armari de Totes: intercanvi de llibres de dones i de de roba 
de segona mà.

Intercanvi d’experiències i treball en xarxa: té en si mateix un valor 
polític que permet establir estratègies en la lluita pel dret a la diferència. Ca 
la Dona com a espai obert i plural a totes les dones pretén potenciar aquest 
intercanvi tant entre els grups que comparteixen l’espai com en altres grups 
de Catalunya i d’altres espais de dones existents.
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