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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Introducció

Valoració general

Títol del projecte: Ca la Dona, un espai de dones i per a dones. Un espai per a la pràctica de la re-
lació política feminista.

Les línies de treball de Ca la Dona són estables al llarg dels anys, com a casa d'acollida i treball per a dones i grups. Canvia però les xar-
xes que es construeixen en cada moment, els temes treballats, les relacions establertes.
L'espai de trobada i relació de dones i per a dones i grups, que és el projecte global de Ca la Dona,  es construeix mitjançant activitats i 
actuacions de caràcter molt divers que tenen en comú la voluntat de dotar totes les dones que ho desitgin d'un espai físic simbòlic, hete-
rogeni i plural que serveixi de referència per a la participació, la proposta, la reflexió i la generació de sabers i pràctiques des de l'experi-
ència feminista.

Enguany, com l'exercici passat, hem mantingut l'esforç per a ajustar la despesa a la reducció dels recursos. Com a efecte d'aquest es-
forç, s'està produint en canvi un increment rellevant de l'activisme a Cld i els suports econòmics particulars. 
Per compensar la davallada en el suport econòmic provinent de les institucions hem fet èmfasi en els criteris de gestió i coordinació que 
ja existien però que enguany, han estat imprescindibles per poder implementar el projecte en la seva globalitat. Allò però que ha estat 
cabdal per al projecte és la implicació i participació de les dones amb la seva voluntat política, la capacitació tècnica i la il·lusió i força per 
construir la casa de totes i des d'on volen canviar el mon. Per fer efectiva la participació s'ha treballat així mateix per millorar els sistemes 
i els canals d'informació descentralitzant la gestió i potenciant les xarxes entre dones i entre grups.

A continuació presentem l'avaluació (tercera columna de cada taula) dels diferents projectes de Ca la dona i, com a annex:
* relació de les activitats realitzades per Ca la Dona i pels grups (aquesta relació no exhaustiva). En ella es pot veure la diversitat pel que 
fa a la temàtica, la varietat de models organitzatius,  i la pluralitat d'interessos i necessitats que tenim les dones.
* agenda que dóna idea de l'ocupació i activitat de la casa.
* llistat dels diferents espais digitals existents per potenciar la participació i divulgar la informació més enllà dels espais presencials.
* llistat dels grups de Ca la Dona 

Cadascuna de les activitats i actuacions aquí recollides podem ser consultades a la web de Ca la Dona, apartat “Activitats”. Per als co-
municats puntuals i immediats consultar l'apartat “Breus”. Per altres activitats, i notícies relacionades amb esdeveniments d'altres col·lec-
tius, consultar “La Termomix”.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista ProgramaGral

Recursos: 

Objectiu de desenvolupament: promoció de societats sense subordinacions de gènere, basades en la cura de la vida i, per tant, 
en un desenvolupament equitatiu, sostenible humanament, econòmica i ambiental.

Factors externs: 
Aposta de les institucions públiques per a introduir, en les 
seves polítiques i de forma transversal, l'anomenada 
perspectiva de gènere o, idealment, la perspectiva feminista, i 
difondre-la a tota la societat (coeducació, promoció de les 
xarxes associatives, etc.)

Objectiu específic: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de 
dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la 
rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Resultats: Factors externs: 

a. Enfortir l'autonomia i l'emprenedoria de les dones, a nivell individual i col·lectiu, a través del treball en un espai propi, on es 
possibilita trencar amb les subordinacions de gènere, per tal de facilitar l'autonomia i la llibertat de les dones.

Participació de les dones en la gestió, dinamització, difusió i l'atenció 
de la casa. Extensió de les xarxes.

b. Fer circular i facilitar entre les dones i grups de dones l'accés a la informació i a la societat del coneixement

c. Promoure valors i conductes que afavoreixin un consum responsable, la cura de la vida, de la terra i una economia sostenible.

d. Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es presenten conflictes específics (a nivell jurídic, social, etc.)
Disponibilitat de recursos a Tamaia i Dones Juristes. Estat dels 
serveis públics d'atenció a les dones.

e. Donar força a l'associacionisme de dones a nivell nacional i a través de la cooperació estatal i internacional. 
Oferir instruments per al funcionament dels col·lectius (espai de treball i reunió, recopilació i difusió d'informació, assessorament per 
a la formació i funcionament de grups, accés a la informació, etc.). 
Potenciar la visibilitat dels grups de dones en espais de participació.
Promoure la capacitat d'incidència política, facilitar sinèrgies i xarxes de dones i amb moviments socials, l'intercanvi d'experiències, 
etc.

Disponibilitat de recursos públics de les entitats de cooperació 
internacional i d'altres entitats, per a poder fer intercanvis i treballs 
amb dones d'altres països.
Possibilitat d'incrementar l'espai disponible a Ca la Dona, accedint 
almenys a una nova planta.
Manteniment dels Consells com a espais de xarxa i incidència 
política feminista.
Grau de saturació de l'activitat i l'agenda dels moviments socials i els 
col·lectius de dones. Recursos disponibles (humans, materials i 
econòmics). Esdeveniments sorgits a l'agenda política.

f. Potenciar espais de debat i reflexió feminista, i convertir-la en llegat per a tota la societat. Oferir mitjans per a la comunicació 
escrita o perdurable dels sabers i coneixements de les dones. Fer visible i reconeguda, i preservar, la memòria històrica del 
moviment de dones a través del Centre de Documentació. Recrear i experimentar les possibilitats de transformació social des del 
pensament feminista i el fer de les dones. Fer-ho des de la perspectiva de la preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

Activitats: 

Presència i circulació de dones a la casa

Espai de Ca la Dona: casa cedida per l'Ajuntament equipada per 
l'entitat amb mobiliari, materials i equipament informàtic per al treball 
de grups, l'atenció i el desenvolupament d'activitats. 
Recursos humans: 1 coordinadora, 30h. 
Activistes per a tasques domèstiques, de gestió, organització 
d'activitats, atenció, etc. 
Recursos econòmics: pressupost de 80.000€, dels quals entorn el 
50-60% són recursos propis.

Dones que s'adrecen a Ca la Dona com a espai per a desenvolupar activitat, centre d'informació, recursos i assessorament, espai 
de trobada, etc.

Iniciatives de grups acollides, potenciades, informades, des de Cld

“Espai de trobada” dinàmic i actiu

Criatures i dones participants a l'Espai infantil i per a mares i cuidadores

Espai web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria) dinàmic, generador de contingut i visitat.

Casa mantinguda, gaudida, i en condicions adequades per a ser un espai de relació.

Web dinàmica, activa i visitada, reflex de l'activitat de la casa i els grups de Cld.

Twitter i facebook actiu i visitat, reflex de l'activitat de la casa i els grups de dones de Ca la Dona, així com de l'activitat del moviment 
feminista i l'anàlisi feminista dels esdeveniments polítics en general.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista ProgramaGral

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions i la potenciació feminista del barri.

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions polítiques feministes i l'agenda feminista dels moviments socials.

Dones i grups fent ús dels ordinadors públics i el servei wifi ofert per Cld.

Suports i assessoraments realitzats a dones i grups entorn twitter, facebool, web 2.0 i altres eines o xarxes de la societat del 
coneixement (amb el suport de Les Botones).

Documents, experiències i recursos recollits a l'apartat web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria, la cura de la vida, de 
la terra i el consum responsable).

Documents, experiències o recursos generats des de Cld i els grups de Cld

Pràctiques quotidianes a l'espai Ca la Dona per la cura de la vida, de la terra, una economia sostenible i el consum responsable.

Dones ateses a l'assessoria jurídica “un espai per als drets de les dones” (unEpDD)

Tipologia de problemàtiques ateses a l'assessoria jurídica uEpDD

Millora i/o ampliació dels espais destinats a l'atenció a dones a Cld.

Dones ateses per telèfon o presencialment a la secretaria derivades als serveis o col·lectius que poden acollir la seva demanda 
/necessitat.

Demandes acollides de serveis i recursos públics, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i serveis 
d'atenció a dones.

Demandes acollides de col·lectius, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i serveis d'atenció a dones.

Demandes acollides de familiars /amistats de dones en situació de conflicte.

Relacions polítiques feministes reforçades entre col·lectius que treballem contra la violència masclista enfortides a  partir de l'Espai 
pels Drets de les Dones

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part dels grups de dones de la casa.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part de grups de dones per a demandes puntuals.

Assessoraments i suports realitzats a col·lectius de dones d'arreu de Catalunya o de fora del país.

Ampliació dels espais disponibles per al treball dels grups de dones.

Dones de xarxes i grups internacionals acollides a Ca la dona, per tal de reforçar la sororitat feminista global (normalment o bé 
perquè fan estades a Barcelona per iniciativa pròpia o bé en el marc de relacions o campanyes d'altres entitats de dones o de les 
entitats de Cooperacció Internacional).

Relacions amb els grups de dones estatals (manteniment, reforç o noves xarxes).

Presència activa i aliances establertes en els espais de participació dels col·lectius de dones a les institucions.

Incidència política articulada o promoguda des de Ca la Dona, ja sigui a través de xarxes i campanyes o bé directament. 

Xarxes i suports assolits amb moviments socials en general per a temes  i campanyes concretes.

Xarxes i suports assolits amb les entitats del barri i el districte, i especialment les entitats veïnals i les entitats de dones.

Activitats de debat i reflexió feminista realitzades.

Sistematitzacions realitzades dels debats de fons i difusió posterior d'aquestes, ja sigui a través de la revista o d'altres formats.

Ordenació i preservació dels fons del Centre de Documentació de Ca la dona

Ampliació de l'espai destinat al Centre de Documentació de Ca la Dona.

Ampliació progressiva dels fons que composen el Centre de Documentació de Cld.

Demandes rebudes i ateses d'entrevistes i consultes d'estudiants, museus, centres de documentació i d'altres, sobre la història del 
moviment feminista.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte A

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i po-
tenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de 
treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva 
feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Enfortir l'autonomia i l'emprenedoria de 
les dones, a nivell individual i col·lectiu, a través del treball 
en un espai propi, on es possibilita trencar amb les subor-
dinacions de gènere, per tal de facilitar l'autonomia i la lli-
bertat de les dones.

Factors externs:  Participació de les dones en 
la gestió, dinamització, difusió i l'atenció de la 
casa. Extensió de les xarxes.

Cld està vivint un moment de dificultat de recursos econòmics que es veu 
compensat per la major participació de les dones en el sosteniment voluntari 
de la casa.

Resultats: Indicadors: Avaluació. Grau d'assoliment.

Presència i circulació de dones a la casa Quantitat de dones que s'adrecen a Cld * increment de la demanda per a fer tallers, activitats i reunions de grups o 
d'iniciatives de dones a cld.
*Increment nombre de visites “de pas”: turistes, gent del barri, arqueòlogues, 
investigadores de la història, persones amb una relació amb la història de l'edi-
fici.
*Manteniment o increment de les atencions telefòniques (recursos i assesso-
raments).
* Increment del nombre de reunions i activitats dels grups. 

Dones que s'adrecen a Ca la Dona com a espai per a des-
envolupar activitat, centre d'informació, recursos i assesso-
rament, espai de trobada, etc.

Quantitat de dones que participen de Cld

Iniciatives de grups acollides, potenciades, informades, des 
de Cld

Quantitat de grups que s'adrecen a / participen 
de / vinculen a Cld.

“Espai de trobada” dinàmic i actiu
Increment de l'ús de l'espai de trobada. Qualitat 
d'aquest ús, d'acord amb els criteris de Cld i la 
gestió i ús dels espais.

Grau d'assoliment: regular. Creiem que encara és necessari potenciar un ma-
jor ús de la casa com a espai de trobada al marge de reunions i activitats. La 
manca d'espai de la casa (que fa que l'espai de trobada es converteixi en lloc 
de treball o reunió) així com la manca de recursos per a dinamitzar l'espai de 
trobada influeixen en aquest sentit. 

Criatures i dones participants a l'Espai infantil i per a mares 
i cuidadores

Activitats realitzades: adequació als objectius i al 
públic assistent. Nombre de famílies participants 
de l'espai. Xarxes generades amb altres entitats 
que treballen amb famílies.

Grau d'assoliment: alt. 
Malgrat la dràstica reducció del pressupost per aquest projecte, s'ha mantingut 
l'activitat bàsica: racó infantil permanent per a l'ús de criatures quan venen a la 
casa així com mainadera quan alguna activitat l'ha feta necessària. 
S'han realitzat a més les següents activitats amb molt bona participació i, en 
tant que hem apostat per a fer-les en col·laboració amb d'altres entitats, apro-
fundint en els objectius de generar xarxes entre col·lectius i amb el barri: 
*22 de juny: participació al taller de manualitats de la Festa Major del Casc An-
tic i organització d'un berenar infantil.
*27 d'abril: realització i organització del “Taller de confecció de monstres” a Cld 
en el marc del Mercat Solidari de Calala.
*22 de març: Gimcana de la Tendresa amb Al-Hanan, AVV El Gòtic i Casal In-
fantil i Franja Pati Llimona.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte A

Espai web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedo-
ria) dinàmic, generador de contingut i visitat.

Nombre de visites a l'espai web. Qualitat de les 
informacions que s'hi recullen. Claredat de l'es-
pai. Coneixem experiències a les que aquest re-
curs hagi ajudat?

Grau d'assoliment: regular. 
S'ha mantingut l'espai web i s'ha incorporat documentació. Volem però donar-li 
una major embranzida.
Les informacions recollides són de qualitat i avalades per les xarxes feminis-
tes.

Casa mantinguda, gaudida, i en condicions adequades per 
a ser un espai de relació.

Relació costos / resultats del manteniment i nete-
ja de la casa. Eficiència energètica i en l'ús dels 
recursos. Grau de corresponsabilitat dels grups i 
les dones en l'ordre, manteniment i neteja de la 
casa.

Resultat: regular.
Les instal·lacions de la casa estan encara en període de proves per al seu co-
rrecte funcionament. El seguiment de les tasques de reparació i manteniment 
de les instal·lacions construïdes defectuosament suposa que hi hem de desti-
nar un grau força alt de recursos i energia personal. 
Pel que fa a la corresponsabilitat de les dones i grups en l'ordre, manteniment i 
neteja de la casa és satisfactòria. 

Activitats: Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Difusió periòdica de les activitats i serveis de Ca la Dona Activistes: TICS (Les Botones)

Manteniment de la secretaria com a punt d'informació i 
assessorament  a dones i col·lectius sobre temes diversos, 
ja sigui per a la formació d'entitats, la realització d'activitats, 
la informació d'activitats per a dones, recursos per a l'em-
prenedoria, etc.

Activistes domèstiques

Realitzar activitats a l'espai de trobada que el dinamitzin i el 
converteixin en un espai per a la relació permanent. 

Comi Espai de Trobada

Mantenir, adaptat als recursos disponibles, les activitats pe-
riòdiques per a criatures i dones entorn la coeducació, amb 
especial èmfasi en fomentar cuidadans i cuidadanes co-
rresponsables amb l'entorn.

Tècnica de l'Espai Infantil i per a Mares de Cld (remunerada).

Ampliar els recursos i pràctiques de l'espai “alternatives a la 
crisi”. Difusió d'aquest espai web.

Activistes TICS, grup Dones i Treballs, altres activistes

Mantenir, netejar, endreçar,  millorar les instal·lacions i es-
pais de l'actual casa. Adaptar els espais a les diferents ne-
cessitats de les activitats i usos.

Feines de Casa Scoop, empresa de manteniment, Activistes domèstiques, dones dels grups.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte B

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un 
espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i 
grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Fer circular i facilitar entre les dones i grups de 
dones l'accés a la informació i a la societat del coneixement

Factors externs: no esperem factors externs que condicionin de forma significativa aquest objectiu

Resultats: Indicadors: Grau d'assoliment. Avaluació.

Web dinàmica, activa i visitada, reflex de l'activitat de la casa i els 
grups de Cld.

Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Grau d'assoliment: alt. Fins el 3 de novembre:
497522 visites. 1973896 pàgines consultades.
La web s'actualitza diversos cops per setmana. 
Actualment n'estem fent una revisió per a millorar-ne la clare-
dat. Grau d'assoliment: alt. 
Twitter actiu diàriament, amb un nombre creixent de seguido-
res. Actualment 2069. És una eina per a la difusió d'activitats i 
xarxes feministes.
Facebook actiu amb un increment progressiu del nombre de 
visites i l'abast.

Twitter i facebook actiu i visitat, reflex de l'activitat de la casa i els 
grups de dones de Ca la Dona, així com de l'activitat del moviment 
feminista i l'anàlisi feminista dels esdeveniments polítics en general.

Nombre de seguidores a twitter i facebook. Viralitat. Co-
mentaris rebuts. 

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions i la 
potenciació feminista del barri.

Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions políti-
ques feministes i l'agenda feminista dels moviments socials.

Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Dones i grups fent ús dels ordinadors públics i el servei wifi ofert per 
Cld.

Grau d'ús dels servei wifi i els ordinadors.

Grau d'assoliment: regular.
El servei wifi és usat principalment per les dones que venen a 
reunions i activitats, i no tant per dones que vinguin expressa-
ment a consultar internet.
Donat que els PC d'ús lliure eren poc utilitzats (les dones usen 
cada cop més el propi mòbil, tauleta o portàtil), hem optat per 
reutilitzar-los en projectes concrets de la casa (centre docu-
mentació).

Suports i assessoraments realitzats a dones i grups entorn twitter, fa-
cebool, web 2.0 i altres eines o xarxes de la societat del coneixement 
(amb el suport de Les Botones).

Demandes rebudes, grau de satisfacció. Implantació de 
les eines per a les xarxes socials entre els grups de do-
nes de Cld i les sòcies.

Grau d'assoliment: alt. 
Assessoraments realitzats: Llibreria Pròleg, Dones Juristes, 
Xarxa Feminista, Dones Periodistes, MónComunicació, Blo-
gueres de sant Martí, Roser Pineda, Lobby de Dones.

Activitats: Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Gestionar la comunitat virtual: web. Actualització permanent de con-
tinguts de la casa i els grups. Difusió setmanal a través de l'agenda 
virtual.

Activistes TICS -Les Botones.

Gestionar la comunitat virtual: twitter i facebook.  Actualització per-
manent de continguts de la casa, els grups i altres col·lectius feminis-
tes o moviments socials

Gestionar la comunitat virtual: web. Actualització periòdica de contin-
guts relacionats amb l'activitat del barri, fent èmfasi en aquelles amb 
perspectiva feminista o de grups de dones. Difusió setmanal a través 
de l'agenda virtual.

Gestionar la comunitat virtual: termomix.  Actualització permanent de 
continguts relacionats amb l'agenda feminista i les activitats dels col·-
lectius de dones.

Mantenir i, si és possible, millorar l'espai de treball amb ordinadors i 
accés a internet. Mantenir l'accés wifi a tota la casa.

Assessorar quan sorgeixi la demanda les dones i grups que vulguin 
treballar les xarxes socials virtuals, a través de Les Botones.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte C

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i 
potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de 
treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva 
feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la 
cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Promoure valors i conductes que 
afavoreixin un consum responsable, la cura de la vida, de la 
terra i una economia sostenible.

Factors externs: l'objectiu no es veu significativament afectat per factors externs.

Resultats: Indicadors: Grau d'assoliment. Avaluaciò.

Documents, experiències i recursos recollits a l'apartat web 
“alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria, la cura de 
la vida, de la terra i el consum responsable).

Visites a l'espai web. 
Viralitat obtinguda. 
Valoracions i 
comentaris rebuts. 
Repercussió en 
possibles iniciatives 
que facin ús d'aquest 
recurs.

Assoliment: alt. 
L'apartat web “alternatives a la crisi” no ha estat significativament ampliat en 
continguts, malgrat els existents són de qualitat.
En canvi, s'ha creat un nou projecte, 
http://www.caladona.org/hort-de-ca-la-dona/ amb l'objectiu de practicar 
iniciatives ecofeministes des de la ciutat. Hi participen 25 dones. Activitats 
realitzades:
*creació de la web de recursos i intercanvi d'informació 
https://femhortcaladona.wordpress.com/ 
*16/10 – Docufórum Llavors de Llibertat. Projecció, debat i berenar sense 
transgènics.
*2/10: lectura i difusió de la declaració de Vandana Shiva per la llibertat de 
les llavors, animant a actuar en la quinzena d’acció global.
*5/10 i 28/09: Taller Fusteria de les Horteres de Ca la Dona
*12/10: participació a la marxa aturem monsanto
*14/09: visita al projecte agroecològic El Rave Negre i participació a la collita 
de la carbassa.
*Agost: visita a l'hort urbà “Hort Pienc”.
*25/03: participació a la marxa Stop Monsanto.

A més, participem de la creació del grup Feminismes i Sobirania Alimentària, 
que es reuneix a Ca la Dona així com a d'altres espais feministes. Aquest 
grup va organitzar el 28/04 la trobada “Sobirania alimentària, feminisme i 
consum crític” a Ca la Dona.

Documents, experiències o recursos generats des de Cld i 
els grups de Cld

Pràctiques quotidianes a l'espai Ca la Dona per la cura de 
la vida, de la terra, una economia sostenible i el consum 
responsable.

Eficiència en l'ús dels 
recursos de Cld, a nivell 
mediambiental. 

Assoliment: alt. 
Reduim, reutilitzem i reciclem en el dia a dia de Ca la Dona.
La curadania és eix central del plantejament de les nostres activitats, com a 
perspectiva de treball de tot allò que fem.

http://www.caladona.org/hort-de-ca-la-dona/
https://femhortcaladona.wordpress.com/
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte C

Activitats: Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Actualitzar periòdicament l'apartat “alternatives a la crisi” Activistes TICS -Les Botones.

Fer recerca de bones pràctiques de dones emprenedores 
per a difondre a través de la web i l'agenda virtual.

Suport dels grups Dones i Treballs i MMD

Mantenir el treball transversal a Ca la Dona entorn el 
concepte de “cuidadania” (llibertat i autonomia, cura de la 
vida, de la terra, consum responsable), a partir tant de les 
pràctiques quotidianes a la casa com de les activitats i 
diades del curs.

Sistematitzar els debats que es produeixin a la casa sobre 
el tema i difondre'ls.

Mantenir el treball transversal a Ca la Dona entorn el 
concepte de “cuidadania” (llibertat i autonomia, cura de la 
vida, de la terra, consum responsable), a partir tant de les 
pràctiques quotidianes a la casa com de les activitats i 
diades del curs.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte D

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, 
aprofundir i potenciar un espai de trobada, 
d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i 
grups de dones des d'una perspectiva 
feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Facilitar l'acollida i 
derivació des d'una perspectiva feminista quan 
es presenten conflictes específics (a nivell 
jurídic, social, etc.)

Factors Externs: Disponibilitat de recursos a Tamaia i 
Dones Juristes. Estat dels serveis públics d'atenció a les 
dones.

La reducció dels recursos públics així com el finançament de les 
entitats repercuteix necessàriament en els recursos disponibles per a 
l'atenció a les dones.
És per això que detectem un increment en les demandes arribades a 
Ca la Dona. 
Tamaia es veu forçada a mantenir la seva atenció a les dones al 
CCDFB, per la manca d'espai per a l'atenció en la planta baixa de Cld.

Resultats: Indicadors Grau d'assoliment. Avaluació.

Dones ateses a l'assessoria jurídica “un espai 
per als drets de les dones” (unEpDD)

Nombre de dones ateses. Grau de satisfacció de les dones 
en l'atenció (qualitat i calidesa). Grau d'assoliment: alt. 

144 dones ateses a l'Espai pels Drets (125 primeres visites), tot 
recuperant nivells d'atenció del 2009.
Manteniment de la qualitat de l'atenció malgrat la manca d'espais 
adients a la planta baixa de Ripoll, 25. 
Manteniment dels horaris d'atenció des de la secretaria, a través de la 
coordinadora de l'entitat i les activistes domèstiques, que han rebut 
formació i protocols per a rebre adequadament les dones de l'Espai 
pels Drets.
Increment del compromís de les dones en l'assistència a 
l'assessorament (menys nombre de dones no presentades).
Les principals consultes continuen sent de Dret de Família i Penal 
(violència masclista). S'ha incrementat el nombre de consultes per 
temes de discriminació laboral. S'han reduït les consultes per Dret 
d'Estrangeria.  
Les dones ens coneixen principalment a través de les xarxes 
properes, familiars o amigues. Rebem també derivacions de: serveis 
socials dels municipis, Ciutat de justícia, Atenció a la víctima, Àmbit 
dona, sindicats, Fiscalia, psicòlogues, col·lectius de dones, Tamaia, 
punts d'informació a les dones municipals, etc. 
Continuem derivant a recursos públics quan s'escau.  
S'han fet contactes amb els col·lectius que treballen amb prostitutes. 
S'ha iniciat relació amb la PAH, degut als casos de violència que 
s'estan trobant.

Tipologia de problemàtiques ateses a 
l'assessoria jurídica uEpDD Evolució de les tipologies de problemàtiques ateses.

Millora i/o ampliació dels espais destinats a 
l'atenció a dones a Cld. Comfortabilitat i privacitat de l'espai d'atenció.

Dones ateses per telèfon o presencialment a la 
secretaria derivades als serveis o col·lectius 
que poden acollir la seva demanda /necessitat.

Qualitat de l'atenció a les dones / entitats / familiars: grau de 
satisfacció. 

Demandes acollides de serveis i recursos 
públics, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé 
per a preguntar per recursos i serveis d'atenció 
a dones.

Tipologia de les derivacions rebudes.

Demandes acollides de col·lectius, ja sigui per a 
derivar-nos a dones o bé per a preguntar per 
recursos i serveis d'atenció a dones.

Xarxes iniciades o reforçades en el treball contra la violència 
masclista.

Demandes acollides de familiars /amistats de 
dones en situació de conflicte.

Relacions polítiques feministes reforçades entre 
col·lectius que treballem contra la violència 
masclista enfortides a  partir de l'Espai pels 
Drets de les Dones

Activitats: Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte D

Mantenir i, si la demanda ho requereix, 
reforçar, l'assessoria jurídica amb perspectiva 
feminista “Un Espai per als Drets de les 
Dones”, especialitzada en discriminacions i 
violències contra les dones, els nens i les 
nenes  (en conveni amb Dones Juristes i en 
col·laboració amb Tamaia)

Dones Juristes: assessoria amb membres de Dones Juristes experimentades i implicades en el projecte de Ca la Dona, tot fent 
assessorament des d'una perspectiva feminista.

Ampliar les xarxes de suport i treball d'uEpDD 
amb entitats que atenen dones per temàtiques 
diferents a la violència masclista en la família, 
des d'una perspectiva feminista, i que estan en 
situació de risc davant la crisi econòmica.

Tamaia: suport de l'equip de Tamaia en la coordinació de l'espai, en la reflexió sobre l'atenció a dones, i en la formació de les 
activistes domèstiques que fan atenció.

Mantenir l'atenció telefònica i presencial des de 
la secretaria, sense reduir l'horari d'obertura al 
públic, amb qualitat i calidesa, però de forma 
adequada als recursos disponibles.

Activistes domèstiques

Formar les activistes domèstiques que donen 
suport a l'atenció telefònica i presencial des de 
la secretaria.

Suports de Xarxa de Dones per la Salut, l'APFCiB i la secretaria de Dones de CCOO per a temes vinculats a sanitat.

Continuar actualitzant i ampliant la base de 
dades de recursos per a l'atenció a dones en 
situació de conflicte.

Mantenir l'atenció a serveis i recursos públics, 
més encara ara que amb la crisi es veuen 
reduïts els seus recursos.

Mantenir l'atenció a col·lectius, més encara ara 
que amb la crisi es veuen reduïts els recursos 
de les entitats.

Reforçar les xarxes, suports mutus i intercanvi 
de recursos o informacions entre col·lectius, 
més encara ara que amb la crisi es veuen 
reduïts els recursos de les organitzacions civils 
que atenem dones.

Mantenir l'atenció a les persones que fan suport 
a les dones que viuen situacions de conflicte.

Realitzar sessions obertes -trobades de reflexió 
jurídica feminista entorn el dret i les dones 
entre Tamaia, Dones Juristes, Ca la Dona i 
amb d'altres entitats i xarxes.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte E

Resultats: Indicadors: Grau d'assoliment. Avaluació

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i poten-
ciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball 
per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Donar força a l'associacionisme de dones 
a nivell nacional i a través de la cooperació estatal i internaci-
onal. Oferir instruments per al funcionament dels col·lectius 
(espai de treball i reunió, recopilació i difusió d'informació, as-
sessorament per a la formació i funcionament de grups, accés 
a la informació, etc.); potenciar la visibilitat dels grups de do-
nes en espais de participació, promoure la capacitat d'incidèn-
cia política, facilitar sinèrgies i xarxes de dones i amb movi-
ments socials, l'intercanvi d'experiències, etc.

Disponibilitat de recursos públics de 
les entitats de cooperació internaci-
onal i d'altres entitats, per a poder 
fer intercanvis i treballs amb dones 
d'altres països.
Possibilitat d'incrementar l'espai dis-
ponible a Ca la Dona, accedint al-
menys a una nova planta.
Manteniment dels Consells com a 
espais de xarxa i incidència política 
feminista.
Grau de saturació de l'activitat i l'a-
genda dels moviments socials i els 
col·lectius de dones. Recursos dis-
ponibles (humans, materials i eco-
nòmics). Esdeveniments sorgits a 
l'agenda política.

Hi ha hagut una important reducció dels recursos disponibles per a la cooperació. 
No s'ha incrementat l'espai de Ca la Dona.
Els Consells han tingut un funcionament irregular.
L'agenda política i social està saturada i els recursos disponibles amb un grau d'ús ele-
vat que fa que sovint es treballi al límit de les possibilitats.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona 
per part dels grups de dones de la casa.

Nivell d'implicació dels grups en el 
manteniment i millora dels recursos i 
espais de Cld.

La casa ha tingut un volum d'activitat molt elevada generada pels grups de Ca la dona, 
per xarxes properes o per la pròpia Cld. Fins al punt que l'espai ha quedat saturat d'acti-
vitat.
Els grups de dones més habituals tenen un bon grau de corresponsabilitat en el mante-
niment i gestió de la casa. 
S'ha produït un increment molt gran de les demandes rebudes de col·lectius o persones 
externes a ca la Dona per a realitzar aquí activitats, així com per a demanar la col·labo-
ració de Cld en campanyes o actes (més de 50 demandes fins el moment).
S'està produint un reforçament de les xarxes feministes, així com de la visibilitat i legiti-
mació dels feminismes dins dels altres moviments socials. També de la visibilitat de Cld 
com a espai rellevant en l'àmbit català.

Hem mantingut la participació als consells de les dones de les institucions, així com en 
alguns dels grups de treball. Participem de la creació d'un nou espai de participació, la 
Taula de Dones del Gòtic.
Hem incrementat els vincles amb els col·lectius del barri, a través sobretot de la partici-
pació en activitats veïnals (Festa Major, Gimkana de la Tendresa, celebració del 25n al 
barri, etc.).

Hem de celebrar la creació del grup Xarxa de Dones Migrades Gènere i Cooperació, 
que forma part dels grups de Cld, així com de les Horteres i Herbes. 
Hem pogut mantenir la casa oberta de 10 a 20h, facilitant l'accés dels grups i les dones 
interessades.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona 
per part de grups de dones per a demandes puntuals.

Assessoraments i suports realitzats a col·lectius de dones d'ar-
reu de Catalunya o de fora del país.

Demandes rebudes de col·lectius. 
Respostes donades a aquests col-
lectius: les hem pogudes satisfer? 
Xarxes sorgides a partir dels contac-
tes establerts

Ampliació dels espais disponibles per al treball dels grups de 
dones.

Pactes / Terminis establerts per a 
l'ocupació d'una nova planta.

Dones de xarxes i grups internacionals acollides a Ca la dona, 
per tal de reforçar la sororitat feminista global (normalment o 
bé perquè fan estades a Barcelona per iniciativa pròpia o bé 
en el marc de relacions o campanyes d'altres entitats de do-
nes o de les entitats de Cooperacció Internacional).

Activitats / demandes /  xarxes rea-
litzades, valoracions, comentaris re-
buts. Repercusions (si són mensu-
rables a curt termini).
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte E

Activitats: 

interessades.
Destaquem també el sosteniment del treball de la Campanya pel Dret a l'Avortament 
Lliure i Gratuït, que ha estat intens enguany.

Com a aspectes no tan positius destaquem les dificultats per al manteniment i neteja de 
l'actual espai, per manca de recursos econòmics (que suplim en part amb voluntariat) i 
per la manca de funcionament correcte de les instal·lacions.
També que hem rebut a menys dones de col·lectius d'altres països, donades les retalla-
des en entitats de cooperació. Destaquem la presència a la casa de Julieta Paredes (Bo-
livia) i d'una activista saharaui.

Podeu veure el recull d'actes realitzats pels col·lectius o xarxes a l'annex. Destaquem la 
realització a Cld de les Jornades Feministes Estatals.
 

Relacions amb els grups de dones estatals (manteniment, re-
forç o noves xarxes).

Presència activa i aliances establertes en els espais de parti-
cipació dels col·lectius de dones a les institucions.

Incidència política articulada o promoguda des de Ca la Dona, 
ja sigui a través de xarxes i campanyes o bé directament. 

Xarxes i suports assolits amb moviments socials en general 
per a temes  i campanyes concretes.

Xarxes i suports assolits amb les entitats del barri i el districte, 
i especialment les entitats veïnals i les entitats de dones.

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Mantenir, netejar, endreçar, millorar les instal·lacions i espais 
de l'actual casa de forma corresponsable, amb la participació 
dels diferents grups. Adaptar els espais a les diferents neces-
sitats de les activitats i usos dels grups.

Feines de casa i empresa de manteniment. Dones dels grups. Activistes domèstiques. Secretaria de cld.

Facilitar l'ús de la casa per a demandes puntuals d'entitats de 
dones, sempre que aquestes es facin en cert grau correspon-
sables de l'espai, com a mecanisme per a promoure el suport 
mutu, l'eficiència en els recursos i l'intercanvi entre entitats que 
no formen part de Ca la Dona i Ca la Dona.

Dones representants de Cld als Consells.

Acollir a Cld aquells grups de dones feministes que desitgin 
passar a formar part de l'espai i del projecte, d'acord amb els 
criteris de treball dels grups a Cld.

Manteniment de la secretaria com a punt d'informació i asses-
sorament  a dones i col·lectius sobre actes per a les Diades in-
ternacionals, ponents per a xerrades i tallers, el funcionament 
associatiu, la constitució d'entitats, la demanda de subvenci-
ons, les xarxes amb d'altres entitats, les activitats i recursos 
per a col·lectius, etc.

Treballar per a l'ampliació de l'espai de l'actual Ca la Dona, 
fent passes per a assolir la rehabilitació d'almenys una altra 
planta.

Acollir a Cld les membres de col·lectius feministes d'altres paï-
sos que fan estades a Catalunya i facilitar la seva trobada, in-
tercanvi d'experiències i reforçament o inici de suports amb 
d'altres entitats de dones.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte E

Reforçar la participació al Consell de Dones de Ciutat Vella

Mantenir /iniciar contacte amb entitats del districte

Desenvolupar activitats conjuntes amb les entitats del districte

Mantenir les xarxes de treball, intercanvi d'informacions i activi-
tat amb  grups de dones de Catalunya.

Mantenir les xarxes de treball i intercanvi d'informacions amb 
els grups de dones de la Coordinadora Estatal de Organizaci-
ones Feministas del Estado Español així com d'altres grups de 
dones de l'Estat.

Treballar la relació política amb les dones feministes que són a 
les institucions, a través de reunions, trobades, suports, etc.

Mantenir els canals de relació amb les institucions públiques 
responsables de les polítiques per a dones, tot promovent la 
perspectiva feminista en les polítques locals / nacionals.

Mantenir la participació al Consell de Dones de l'Ajuntament 
de Barcelona  i, especialment, el treball en xarxa amb les enti-
tats del Consell.

Mantenir la participació al Consell Nacional de Dones de Cata-
lunya i, especialment, el treball en xarxa amb les entitats del 
CNDC.

Mantenir l'intercanvi d'informacions i recursos amb els serveis i 
recursos per a dones de les institucions públiques.

Continuar treballant en la coordinació de la Campanya pel Dret 
a l'avortament Lliure i gratuït: dinamització de la xarxa d'enti-
tats que hi participen o hi donen suport, gestió de la comunitat 
virtual, incidència política, treball amb premsa, desenvolupa-
ment d'activitats, celebració del 28 de setembre, Dia Internaci-
onal pel Dret a l'Avortament, etc.

Iniciar campanyes i xarxes feministes puntuals o continuades 
si els esdeveniments polítics i socials així ho requereixen.

Quan el desenvolupament de l'activitat o bé els esdeveni-
ments socials i polítics així ho requereixin, treballar en xarxa 
amb entitats dels moviments socials i/o participar de les seves 
activitats quan se'ns demana.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte F

Resultats: Indicadors:

Activitats de debat i reflexió feminista realitzades.

Relació costos /resultats de les activitats realitzades.

Qualitat dels debats.

Ampliació de l'espai destinat al Centre de Documentació de Ca la Dona.

Activitats: 

Comissió Centre de Documentació.

Activistes per a l'organització d'activitats.

Comissió Mostra d'Art

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un es-
pai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups 
de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: Potenciar espais de debat i reflexió feminista, i 
convertir-la en llegat per a tota la societat. Oferir mitjans per a la comu-
nicació escrita o perdurable dels sabers i coneixements de les dones. 
Fer visible i reconeguda, i preservar, la memòria històrica del moviment 
de dones a través del Centre de Documentació. Recrear i experimentar 
les possibilitats de transformació social des del pensament feminista i el 
fer de les dones. Fer-ho des de la perspectiva de la preservació i pro-
moció de la pròpia llengua i territori.

Factors externs: l'objectiu no es veu significativament afectat per factors externs.

Adequació de les activitats a l'agenda política feminista i 
les necessitats de la casa, els grups i les dones 

Grau d'assoliment: alt.
Pel detall d'activitats, veure annex.
S'ha assolit un cert grau de sistematització dels debats, mit-
jançant relatories i/o vídeos. Hem de millorar la difusió d'a-
questes sistematitzacions.

Sistematitzacions realitzades dels debats de fons i difusió posterior d'a-
questes, ja sigui a través de la revista o d'altres formats.

Ordenació i preservació dels fons del Centre de Documentació de Ca la 
dona Grau d'assoliment: regular.

La comissió Centre de Documentació manté la seva tasca 
d'ordenació i preservació dels fons. El seu nombre de mem-
bres es manté. La seva tasca fins ara està molt centrada en 
reordenar els materials encaixats pel trasllat de Cld.
El Centre de Documentació necessita de major espai, a l'es-
pera de poder accedir a una nova planta. Això dificulta l'orde-
nació dels materials i la rebuda de nous fons i, per tant, la sa-
tisfacció de les consultes d'investigadores, institucions i estu-
diants (que s'han anat satisfent en la mesura del possible).
Hem assistit a la trobada de la Red de Centros de Mujeres a 
Vigo.

Qualitat de la sistematització i comentaris /valoracions 
rebudes. 

Ampliació progressiva dels fons que composen el Centre de Documen-
tació de Cld.

Assoliment de major espai per al Centre de Documenta-
ció. Assoliment del desplegament dels materials del Cen-
tre als armaris compactes, de forma endreçada. Limitació 
de les donacions rebudes.

Demandes rebudes i ateses d'entrevistes i consultes d'estudiants, mu-
seus, centres de documentació i d'altres, sobre la història del moviment 
feminista.

Respostes donades a les demandes rebudes: s'han po-
gut atendre? Grau de satisfacció.

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Realitzar activitats periòdiques d'acord a l'agenda del moment de Ca la 
Dona, dels grups de Ca la Dona, d'altres xarxes, o dels esdeveniments 
socials i polítics, tot plantejant-los a partir de les pràctiques i eines d'a-
nàlisi feministes.

Realitzar periòdicament activitats de foment de l'art i la cultura feminis-
ta, així com de coneixement de la història de les dones.

Desenvolupar la Mostra d'art de Dones FEMART 2013, sota el lema 
“Díscola menopausa, política radical”. 



Ca la Dona, un espai de dones i per a dones.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte F

Comissió revista (sistematització de materials)

Documentalista

Convertir la FEMART en un dels eixos de treball continuat de Cld, des-
plegant activitats al llarg de l'any, com la participació al Festival Miradas 
de Mujeres de l'Asociación de Mujeres de las Artes Visuales.

Recollir de forma sistemàtica els debats més significatius, tot promovent 
la seva preservació i difusió (virtual i, si és possible, en paper), per a 
convertir-los en un llegat per a tota la societat.

Fer les primeres passes per al desplegament del Centre de Documen-
tació a Ca la Dona, mentre no disposem de més espai: objectius de la 
comissió “Centre de Documentació”, trasllat dels fons dels magatzems 
a Ca la Dona, desplegament dels fons als Compactes i primera ordena-
ció, avançar en la digitalització de materials, establir les bases per a 
continuar el treball del Fons d'Història Oral, formar les voluntàries del 
Centre de Documentació en l'ús del PMB i el sistema de catalogació.

Treballar per a l'ampliació de l'espai de l'actual Centre de Documentació 
Ca la Dona, fent passes per a assolir la rehabilitació d'almenys una altra 
planta, pe tal d'alliberar l'espai a planta baixa destinat inicialment al 
Cdoc.

Acollir noves donacions al Centre de Documentació, sempre que 
aquestes no es puguin postergar (donada la limitació de l'espai).

Continuar atenent estudiants per a la realització d'entrevistes per a tre-
balls de recerca sobre la història de les dones o el moviment feminista.

Continuar acollint les demandes d'universitats, centres d'investigació, 
museus, etc., per a la consulta dels fons, sempre que la manca d'espai 
ho permeti.

Mantenir la relaxió amb la Red de Centros de Documentación de Muje-
res del Estado Español.
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