
No hi és
El que substitueix a paràgraf eliminat nostre, quan hi ha substitució

afegit institucions

La nostra proposta La de les institucions
Bases per a l'acord sobre l'edifici del carrer Ripoll 25 de Barcelona

A la ciutat de Barcelona, a 11 de juny de 2008

D’una banda, Marta Selva Masoliver, Presidenta de l’Institut Català de les 
Dones; Immaculada Moraleda Pérez,  Presidenta Delegada de l’Àrea d
´Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelona; Elsa Blasco Riera, 
Regidora de Dones i Joventut de l’Ajuntament de Barcelona; i Itziar González 
Virós, Regidora del Districte de Ciutat Vella, 

De l’altra, Montserrat Cervera Rodon, Presidenta de l'Associació Ca la Dona.

Bases per a l’acord sobre l’edifici del carrer Ripoll 25 de Barcelona

 A la ciutat de Barcelona, a 7 de novembre  de 2008

MANIFESTEN

El reconeixement polític de la desigualtat social existents entre dones i 
homes com una realitat social sobre la qual cal que intervinguin els poders 
públics.
Que les dones i els grups de dones han realitzat, històricament, una funció 
social  insustituïble,  especialment  quan  les  institucions  encara  no  havien 
desenvolupat polítiques amb perspectiva de gènere. 
 Que les institucions treballen per a re soldre paulatinament el greuge 
històric amb les dones, per la manca de polítiques, serveis, equipaments i 
reconeixement de la tasca i treballs de les dones, en el passat i en el 
present, en el sosteniment i transformació de totes les societats.
 Que en el marc de la promoció de l es polítiques d’igualtat de gènere, 
liderades per les diferents administracions catalanes, les institucions 
sotasignants consideren que cal continuar fomentant la participació de les 
dones. Per dur endavant aquest objectiu cal, entre d’altres coses, que les 
entitats i grups de dones disposin d’equipaments específics. 
Que la manca de sòl per a usos socials i la situació del mercat immobiliari 
dificulten l'existència d'espais autònoms de les entitats.

MANIFESTEN:

El  reconeixement  polític  de  la  desigualtat  social  existents  entre  dones  i 
homes com una realitat social sobre la qual cal que intervinguin els poders 
públics.
Que les dones i els grups de dones han realitzat, històricament, una funció 
social insubstituïble, especialment quan les institucions encara no havien 
desenvolupat polítiques amb perspectiva de gènere. 
Que les institucions treballen per a resoldre paulatinament el greuge històric 
amb les dones, per la manca de polítiques, serveis, equipaments i 
reconeixement de la tasca i treballs de les dones, en el passat i en el 
present, en el sosteniment i transformació de totes les societats.
Que en el marc de la promoció de les polítiques d’igualtat de gènere, 
liderades per les diferents administracions catalanes cal continuar fomentant 
la participació de les dones. Per dur endavant aquest objectiu cal, entre 
d’altres coses, que les entitats i grups de dones disposin d’equipaments 
específics. 



Que l’Ajuntament de Barcelona és propietari de l’immoble ubicat al carrer 
Ripoll, 25 de Barcelona,  que requereix d'una intervenció integral per tal de 
rehabilitar-lo.  L’Ajuntament  de  Barcelona  considera  necessari  i  està 
interessat en la rehabilitació de la finca i la seva ocupació per a usos de 
caràcter social. 

Que  Ca  la  Dona  va  sorgir  dels  grups  de  dones  i  corrents  del  moviment 
feminista que a partir de l’any 1975 van 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'associació es creà l'any 1987 
fruit de la voluntat de molts grups de dones per a reivindicar un espai públic 
per a les dones (està inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de 
Catalunya amb el número 9508).
 D’acord amb els seus estatuts, la seva finalitat és “promoure un espai de 
trobada, d’intercanvi, de reflexió i de treball per a les 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”.
 Que les tres institucions reconeixen les aportacions polítiques que han fet Ca 
la Dona i tots els grups que en formen part al desenvolupament democràtic i 
ciutadà de la ciutat i el seu entorn i de Catalunya, i consideren rellevants les 
seves contribucions al pensament i la pràctica de les dones del moviment 
feminista de Catalunya, que alhora també constitueixen un referent 
significatiu per a la resta de l'Estat .
Que, en concordança amb la concreció d’ús com a equipament de la finca 
municipal  situada  al  carrer  Ripoll,  número  25,  el  4  d’abril  de  2006 
l’associació Ca la Dona i Foment de Ciutat Vella van signar un preacord amb 
l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per a la rehabilitació i ulterior 
ocupació, per part de Ca la Dona de dita finca, a l’efecte de destinar-la als 
usos propis de l'associació, adequats a la qualificació d’equipament local de 

Que l’Ajuntament de Barcelona es propietari de l’immoble ubicat al carrer 
Ripoll, 25 de Barcelona. Que l’Ajuntament de Barcelona considera necessari i 
està interessat en la rehabilitació de la finca i la seva ocupació per a usos de 
caràcter social.
Que la Diputació de Barcelona, des de l’Àrea d’Igualtat i  Ciutadania dóna 
suport i promou les polítiques, projectes i accions en matèria de gènere i 
igualtat,  treballant  tant  des  de  la  vessant  de  prevenció  com  des  de  la 
d'atenció, tot cooperant amb els ens locals i altres entitats.
Que la Generalitat de Catalunya té atribuïda la  competència  exclusiva en 
matèria  de  polítiques  de  gènere,  d’acord  amb  l’article  153  de  l’Estatut 
d’Autonomia (LO 6/2006 de 19 de juliol). 
Que per la Llei 11/1989, de creació de l’Institut Català de les Dones, pels 
Decrets 92/1998, de modificació de la seva estructura orgànica i  pel Decret 
572/2006, de reestructuració parcial del Departament d'Acció Social i 
Ciutadania, se li atribueixen les competències per a fer efectiu el principi 
d’igualtat de dones i homes, en l’àmbit territorial de Catalunya, mitjançant 
l’Institut Català de les Dones.
Que  Ca  la  Dona  va  sorgir  dels  grups  de  dones  i  corrents  del  moviment 
feminista que a partir de l’any 1975 van 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’associació és creà  l’any 1987, 
fruit de la voluntat de molts grups de dones per reivindicar un espai públic 
per a les dones. 

D’acord amb els seus estatuts, la seva finalitat és “promoure un espai de 
trobada,  d’intercanvi,  de  reflexió  i  de  treball  per  a  les  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”.
Que les tres institucions reconeixen les aportacions polítiques que han fet Ca 
la Dona i tots els grups que en formen part al desenvolupament democràtic i 
ciutadà de la ciutat i el seu entorn i de Catalunya, i consideren rellevants les 
seves contribucions al pensament i la pràctica de les dones del moviment 
feminista de Catalunya, que alhora també constitueixen un referent 
significatiu per a la resta de l'Estat.
En concordança amb la concreció d’ús com a equipament de la finca 
municipal situada al carrer Ripoll, número 25, el 4 d’abril de 2006 
l’associació Ca la Dona i Foment de Ciutat Vella van signar un preacord amb 
l’objectiu d’establir un marc de col·laboració per a la rehabilitació i ulterior 



nova creació. 
Que Foment de Ciutat Vella té previst en el seu Pla d’Actuació 2007-2011 la 
urbanització dels entorns de Ripoll, 25.
 Que Ca la Dona ha liderat, des del novembre del 2004, un procés polític 
participatiu, arquitectònic (en conveni amb la UPC-Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat) i arqueològic (en conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera de 
la Universitat de Barcelona); i que ha facilitat un treball coordinat amb les 
institucions i departaments implicats en la rehabilitació. En aquest marc, ha 
impulsat i finançat (amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya -Junta d'Herències Intestades) la primera fase 
d'excavacions arqueològiques, la diagnosi estructural de l'edifici i 
l'avantprojecte arquitectònic , fruit d'aquest treball participatiu. 
Que el procés liderat per Ca la Dona, amb la col·laboració continuada de les 
institucions sotasignants, ha fet viable la rehabilitació i el seu finançament. 
Aquest procés és la base del present acord.
Que,  amb l’objectiu  de facilitar  la  rehabilitació  de l’esmentat immoble,  i 
donades les dificultats per a concretar els recursos financers necessaris per a 
la  rehabilitació  en  la  forma  anteriorment  pactada,  el  preacord  de  cessió 
signat el 4 d'abril de 2006 deixa de ser vigent en el moment en què aquest 
acord s'executi.  Que en tot cas es garantirà la voluntat de l'Ajuntament de 
Barcelona  de  cedir  a  Ca  la  Dona  aquest  immoble,  i  es  mantindran  els 
compromisos polítics adquirits per al finançament de la rehabilitació.

ocupació, per part de Ca la Dona de dita finca, a l’efecte de destinar-la als 
usos propis de l'associació, adequats a la qualificació d’equipament local de 
nova creació. 
Que Foment de Ciutat Vella té previst en el seu Pla d’Actuació 2007-2011 la 
urbanització dels entorns de Ripoll, 25.
Que Ca la Dona ha liderat, des del novembre del 2004, un procés polític 
participatiu, arquitectònic (en conveni amb la UPC-Càtedra UNESCO de 
Sostenibilitat) i arqueològic (en conveni amb la Fundació Bosch i Gimpera de 
la Universitat de Barcelona); i que ha facilitat un treball coordinat amb les 
institucions i departaments implicats en la rehabilitació. En aquest marc, ha 
impulsat i finançat (amb el suport de l'Ajuntament de Barcelona i la 
Generalitat de Catalunya -Junta d'Herències Intestades) la primera fase 
d'excavacions arqueològiques, la diagnosi estructural de l'edifici i 
l'avantprojecte arquitectònic, fruit d'aquest treball participatiu. 

Que amb l’objectiu de facilitar la rehabilització de l’esmentat immoble, i 
donades les dificultats per a concretar els recursos financers necessaris per a 
la rehabilització en la forma anteriorment pactada, el preacord de cessió 
signat el 4 d’abril de 2006 deixa de ser vigent en el moment en què aquest 
acord s’executi. 

ACORDEN : 

Que les administracions següents: Generalitat de Catalunya, la Diputació de 
Barcelona, i l’Ajuntament de Barcelona, aportaran els recursos econòmics 
corresponents per tal de procedir a la rehabilitació integral de l’immoble en 
la proporció que elles acordin. 

Que  Ca  la  Dona  liderarà  els  processos  participatius  (arquitectònics, 
arqueològics,  definició  d'usos);  definirà  el  projecte  arquitectònic  (bàsic  i 
executiu) de tot l'edifici, i farà el seguiment de l'execució material de l'obra.

Que Ca la Dona continuarà elaborant de forma participativa el projecte 
arquitectònic, d'acord amb els criteris establerts pels organismes competents 

ACORDEN

 Que  la  Generalitat  de  Catalunya,  la  Diputació  de  Barcelona  i 
l’Ajuntament  de  Barcelona,  aportaran  els  recursos  econòmics 
suficients per tal de procedir a la rehabilitació integral de l’immoble 
en la proporció que en el seu moment i entre elles acordin.

 Que dins de l’any 2008, Ca la Dona  redactarà l’avantprojecte i els 
treballs  arqueològics  que  serviran  per  definir  el  projecte 
arquitectònic bàsic. 

 Que un cop es concretin i es disposi dels recursos necessaris aportats 
per les institucions signants, Foment de Ciutat Vella encomanarà els 



(servei d'arqueologia, patrimoni, bombers, Foment de Ciutat Vella, etc.). El 
projecte arquitectònic (bàsic i executiu) compta amb el finançament de la 
Generalitat de Catalunya, a través dels convenis establerts amb les caixes 
d'estalvis.

Que per tal de fer viable el projecte de rehabilitació integral de l’edifici 
Foment de Ciutat Vella gestionarà els recursos per a la correcta execució de 
l’obra, seguint el projecte executiu realitzat per Ca la Dona en el marc del 
conveni amb la UPC-Càtedra UNESCO de Sostenibilitat. 

Que serà condició per a l'adjudicació de l'execució de l'obra la contractació 
d'un nombre significatiu de dones per part de l'empresa constructora.

Que tant en la rehabilitació de l'edifici com en la seva posterior gestió i ús es 
farà especial incidència en l’aplicació de solucions arquitectòniques i 
constructives que responguin a criteris de sostenibilitat i accessibilitat.

Que el paper de cadascuna de les parts implicades en el desenvolupament del 
projecte i en la seva execució és el que es recull en aquest acord. La direcció 
tècnica de Foment de Ciutat Vella  i Ca la Dona definiran com es coordinen 
per tal de facilitar l'execució (Foment de Ciutat Vella) i seguiment de l'obra 
(Ca la Dona).

Que s'establirà una comissió de seguiment estable entre Ca la Dona i les tres 
institucions implicades.

Que el projecte elaborat per Ca la Dona  a través del procés participatiu 
abans esmentat abasta la totalitat de l'immoble. Disposar de la cessió d'ús de 
la totalitat de l'edifici ha estat voluntat de Ca la Dona des de l'inci de la 
negociació i aquesta voluntat contiua essent manifesta.

Que  si,  malgrat  això,  les  condicions  actuals  suposessin  situar-hi  un 
equipament municipal territorial i/o sectorial, la renúncia de Ca la Dona a la 
totalitat de la cessió d'ús de l'esmentat immoble es faria únicament si aquest 
en cap cas ocupa una superfície superior al 10% de la superfície útil total de 
l'immoble; si l'ús de la part de l'edifici destinada a equipament municipal es 

projectes bàsic i executiu, i tanmateix assumirà l’execució de l’obra, 
d’acord amb l’avantprojecte realitzat per Ca la Dona en el marc del 
conveni amb la UPC- Càtedra UNESCO.

 Que  en  l’adjudicació   de  la  contractació  dels  projectes  bàsic  i 
executiu  es  vetllarà  perquè  es  promogui  la  igualtat  efectiva  entre 
dones i homes en el mercat del treball, d’acord amb l’article 33 de la 
Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva de dones 
i homes. 
AQUESTA REDACCIÓ SEMBLA QUE ÉS LA QUE S'AJUSTA A LLEI

 Que tant  en la  rehabilitació  de l’edifici,  com en la  seva posterior 
gestió  i  ús,  es  farà  especial  incidència  en  l’aplicació  de  solucions 
arquitectòniques  i  constructives  que  responguin  a  criteris  de 
sostenibilitat i accessibilitat.

 Que Foment de Ciutat Vella i Ca la Dona, definiran un protocol de 
coordinació  de  les  parts  implicades,  per  tal  de  garantir  una  bona 
execució  del  projecte.  Tanmateix  s’establirà  una  Comissió  de 
Seguiment estable que integri a les tres institucions signants.



pacta prèviament amb Ca la Dona; si l'equipament municipal  s'ubica en la 
part de l'edifici que es correspon a la zona de l'aqüeducte i el jardí, amb 
entrada per la futura plaça de les dones, facilitant d'aquesta manera que la 
zona amb més gran valor arqueològic romangui oberta a tota la ciutadania.

Que  en  aquest  cas,  el  projecte  arquitectònic  de  l'immoble  es  realitzarà 
establint  dos  espais  diferenciats  i  independents.  Tant  en  l’accés  i  els 
subministraments com en la posterior gestió i usos, se separaran clarament 
els serveis municipals de l'espai propi de Ca la Dona,  deixant la façana del 
carrer Ripoll per a ús exclusiu de l'entitat. 

Que es redactarà un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de 
Barcelona –Foment de Ciutat Vella i Ca la Dona, amb el vist-i-plau de la 
Generalitat de Catalunya i la Diputació de Barcelona, per establir els termes 
de la cessió de l’edifici a l’associació.

Que es renovarà per part de Ca la Dona el conveni signat amb la Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat Politècnica de Catalunya per 
realitzar el projecte arquitectònic bàsic i executiu.

 Que és renovarà per part de l’Ajuntament de Barcelona el conveni signat per 
Ca la Dona amb la Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la Universitat 
Politècnica de Catalunya pel que fa a  la direcció d'obra, per tal de preservar 
el seu caràcter participatiu i poder continuar establint processos de 
participació de les dones durant totes les etapes de definició i execució del 
projecte arquitectònic.

Que és renovarà per part de l’Ajuntament de Barcelona el conveni signat per 
Ca la Dona amb la Fundació Bosch i Gimpera per tal de prosseguir fins a la 
finalització les tasques arqueològiques. 

Que el calendari de treball previst és el següent: 

2008: realització, per part de Ca la Dona, amb el finançament de la 
Generalitat de Catalunya i de Ca la Dona, del projecte arquitectònic 
bàsic  i  executiu, en  coordinació  amb Foment  de Ciutat  Vella  i  els 
organismes  implicats  (servei  arqueologia,  bombers,  patrimoni, 

 Que el projecte arquitectònic de l’immoble es realitzarà establint dos 
espais diferenciats i independents. Tant en l’accés com en la posterior 
gestió i usos, es separaran clarament l’espai dels serveis municipals 
que s’ubiquin a l’edifici, de l’espai propi destinat a les activitats de 
Ca la Dona.

 Que  en  la  Comissió  de  Seguiment  es  vetllarà  perquè  els  usos  de 
l’immoble s’adeqüin a les necessitats de les parts. 

 Que  un  cop  iniciades  les  obres, es  redactarà  un  conveni  entre 
l’Ajuntament de Barcelona i Ca la Dona, per establir els termes de les 
cessions dels espais que siguin adients i dels usos de l’edifici.

 Que es  renovarà  per part  de Ca la  Dona el  conveni  signat  amb la 
càtedra  UNESCO  de  sostenibilitat  de  la  Universitat  Politècnica  de 
Catalunya,  per  fer  la  supervisió  i  seguiment  dels  projectes  bàsic  i 
executiu.    

 Que es renovarà per part de l’Ajuntament de Barcelona el conveni 
signat per Ca la Dona amb la càtedra UNESCO de sostenibilitat de la 
Universitat  Politècnica  de  Catalunya,  per  tal  de  preservar  el  seu 
caràcter  participatiu  i  poder  continuar  establint  processos  de 
participació  de  les  dones  durant  totes  les  etapes  de  definició  i 
execució del projecte.

Que el calendari de treball previst es el següent:

- 2008:  Realització  per  part  de  Ca  la  Dona  de  l’avantprojecte 
arquitectònic valorat i  dels treballs  arqueològics, en coordinació 
amb Foment  de  Ciutat  Vella,  i  els  organismes  implicats  (servei 



etcètera). Signatura dels convenis esmentats en aquest acord.

2009: concurs d’adjudicació de l’obra. Treballs necessaris per a l'inici 
de les obres. Inici de les obres.

8 de març de 2011: inauguració de la nova seu de Ca la Dona.

Que la cessió a Ca la Dona serà de 50 anys, sempre que l'entitat mantingui els 
seus objectius socials.

Que en cas d'aplicar-se un cànon o prestació periòdica a dita cessió, serà de 
caràcter simbòlic i no superior 100 € mensuals.

d’arqueologia, bombers, patrimoni, etc.)
Signatura dels convenis entre les institucions.

- 2009: Un cop es disposin dels recursos aportats per les diferents 
institucions,  s’encomaran els  projectes  bàsic i  executiu.  Un cop 
lliurats, analitzats i aprovats, es procedirà a la contractació i inici 
de les obres


