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Valoració general

Títol del projecte: Ca la Dona, un espai de dones i per a dones. Un espai per a la pràctica de la relació 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. Canvien, però, les xarxes que es 
construeixen en cada moment, els temes treballats, les relacions establertes. L'espai de trobada i de 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, heterogeni i plural que serveixi de referència per a la participació, la proposta, la reflexió i la generació 
de sabers i pràctiques des de l'experiència feminista.

Ara mateix Ca la Dona es troba en un moment de canvi, de creixement i consolidació del projecte. La nova etapa que estem entrant obre les portes a 
noves oportunitats, algunes encara incertes, però també a noves necessitats. El 2015 ha estat un any molt marcat per les obres de rehabilitació de 
Ripoll 25, tot i els inconvenients que suposa conviure amb obres, la il·lusió per la nova etapa que comença es pot palpar a l'ambient. A més a més hem 
tancat l'any amb la notícia d'haver aconseguit recuperar la planta perduda de l'edifici de Ripoll, això ha portat força renovada. A partir d'ara cal 
reemprendre el procés de definició dels espais i projectes, també haurem de destinar energies per cercar recursos per afrontar aquest nou repte que tot 
just comença.

La reducció de recursos dels darrers anys ha comportat dificultats en el funcionament i la gestió de l'entitat, però no ha afectat el dinamisme del dia a 
dia de la casa. El manteniment de l'activisme en el suport de la gestió de la casa és un dels efectes d'aquest esforç. Per tant allò que ha estat cabdal 
per al projecte és la implicació i participació de les dones amb la seva voluntat política, la capacitació tècnica i l il·lusió i força per construir la casa de 
totes i des d'on volen canviar el món. La secretaria és un espai central a la casa, tant pel que fa a la gestió com pel que fa al seu paper nodal. És 
essencial per al projecte destinar-hi recursos, actualment ja insuficients i en un futur imminent encara més.

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 darrera 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
* memòria de l'Espai per als Drets de les Dones

Cadascuna de les actuacions aquí recollides poden ser consultades a la web de Ca la Dona, apartat 'Activitats'. Per als comunicats puntuals i 
immediats, consultar l'apartat 'Breus'. Per altres activitats i notícies relacionades amb esdeveniments d'altres col·lectius, consultar 'La Termomix'.
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Resultats: Factors externs: 

b. Incrementat i facilitat l'accés de les dones i els grups a la informació i a la societat del coneixement així com la visibilitat dels sabers i pràctiques feministes en les xarxes d'informació i coneixement.

c. Valors i conductes promoguts des del feminisme que afavoreixin un consum responsable, la cura de la vida, de la terra i una economia sostenible.

d. Acollida i derivació de dones facilitada i implementada des d'una perspectiva feminista, quan es presenten conflictes que tenen a veure amb discriminacions pel fet de ser dones (a nivell jurídic, social, etc.)

e. Enfortiment de Cld i les xarxes feministes, així com la sororitat i la capacitat d'incidència política i social,  a través de les sinèrgies generades a nivell nacional i transmacionals.

f. Espais de debat i reflexió feminista potenciats, on experimentar i recrear les possibilitats de transformació social. 

Activitats: Recursos: 

Presència activa i corresponsable i circulació de dones a la casa mantinguda/incrementada

Dones i col·lectius  atesos, amb qualitat i calidesa, que s'adrecen a Ca la Dona com a espai de relació i acollida on desenvolupar iniciatives; o com a centre d'informació, recursos i assessorament.

Comunitat virtual de Cld  activa i visitada, reflex de l'activitat de la casa i els grups de Cld, així com de l'agenda del moviment feminista en general i al districte.

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).

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

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

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

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

Demandes acollides i orientades de dones, serveis i recursos públics, familiars / amistats i col·lectius, a la secretaria de Cld.

Relacions polítiques feministes reforçades entre col·lectius que treballem contra la violència masclista.

Noves tipologies de problemàtiques incorporades o derivades a/des de l'assessoria jurídica uEpDD

Dones de xarxes i grups internacionals en visita a Catalunya acollides a Ca la dona.

Relacions amb els grups de dones estatals i nacionals (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.

Aprofundiment en els debats i pràctiques feministes, ja sigui de forma individual o col·lectiva.

Recull i preservació dels debats i pràctiques treballats.

Avançar en l'ordenació i preservació del fons del Centre de Documentació (CdocClD).

Millora de l'espai destinat al Centre de Documentació.

Ampliació progressiva dels fons que composen el CdocDlD, dins les possibilitats de l'espai actual.

Divulgació dels materials del fons i, per tant, de la història del moviment feminista a Catalunya.

CA LA DONA: un espai de relació política feminista    /   Quadre resum dels PRINCIPALS RESULTATS I ACTIVITATS

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 dels moviments socials en general, de totes les persones i de 
les institucions públiques per a introduir, en les seves pràctiques 
quotidianes i en les 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: 

Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

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.

a. Autonomia i emprenedoria de les dones enfortida, 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. Disponibilitat de recursos a 
Tamaia i Dones Juristes. Estat dels serveis públics d'atenció a les 
dones. Disponibilitat de recursos 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.g. Col·lectivizació i llegat a tota la societat dels debats i pràctiques generades. Memòria històrica del moviment de dones reconeguda i preservada a través del Centre de Documentació. Fer-ho des de la perspectiva de la 

preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

Espai de Ca la Dona: casa cedida per l'Ajuntament equipada i 
mantenida per Cld amb mobiliari, materials i equipament informàtic 
per al treball de grups, l'atenció i el desenvolupament d'activitats. 

Recursos humans: 1 coordinadora d'obra, 4h setmanals (gener 
-octubre). 1 tècnica de projectes, 38h (gener - desembre). 
Col·laboradores Centre de Documentació, a jornada parcial.

Activistes per a tasques domèstiques, de gestió, organització 
d'activitats, atenció, etc. 

Estudiants en pràctiques (2 en períodes diferents)

Recursos econòmics: veure balanç 2015 (pendent de tancament 
anual, –---€, el –-% recursos propis).

Espai web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria) dinàmic, generador de contingut i visitat. 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).
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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.g. Col·lectivizació i llegat a tota la societat dels debats i pràctiques generades. Memòria històrica del moviment de dones reconeguda i preservada a través del Centre de Documentació. Fer-ho des de la perspectiva de la 

preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

Espai de Ca la Dona: casa cedida per l'Ajuntament equipada i 
mantenida per Cld amb mobiliari, materials i equipament informàtic 
per al treball de grups, l'atenció i el desenvolupament d'activitats. 

Recursos humans: 1 coordinadora d'obra, 4h setmanals (gener 
-octubre). 1 tècnica de projectes, 38h (gener - desembre). 
Col·laboradores Centre de Documentació, a jornada parcial.

Activistes per a tasques domèstiques, de gestió, organització 
d'activitats, atenció, etc. 

Estudiants en pràctiques (2 en períodes diferents)

Recursos econòmics: veure balanç 2015 (pendent de tancament 
anual, –---€, el –-% recursos propis).

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

Objectiu específic: a. Autonomia i emprenedoria de les dones enfortida, 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.

Resultats Indicadors AVALUACIÓ

Factors externs Recursos Activitats

Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania. 

Presència activa i 
corresponsable i circulació de 
dones a la casa 
mantinguda/incrementada

Qualitat dels espais: neteja, ordre, manteniment, confort. 
Quantitat i característiques de les dones implicades en aquesta 
qualitat. Eficiència energètica del funcionament de la casa.

Volum d'ocupació de l'espai: demandes d'ús de sales per a 
activitats i reunions de grups i de Cld satisfetes: hi ha hagut 
incompatibilitats per saturació de l'espai? S'han pogut resoldre? 
Han generat conflicte?

Compromisos assolits per a la rehabilitació de l'edifici. Terminis 
d'execució. Grau de participació de Cld en el procés.

Reunions realitzades amb/ entre els grups, grau de satisfacció i 
propostes generades / executades.

Incorporacions de nous grups / dones. Demandes rebudes. 

Nombre d'activitats “externes” realitzades a Cld i, sobretot, si 
aquestes condueixen a col·laboracions posteriors o generen 
sinèrgies (llevat que ja procedeixin de col·laboracions estables).

Grau de funcionament del grup de treball de dinamització de 
l'espai de trobada. Solidesa del grup.

La qualitat dels espais el 2015 ha estat especialment condicionada per les obres a l'edifici de Ripoll, 25 que van començar el mes de març i encara duren. Com a conseqüència 
d'aquestes hem vist reduït l'espai de la planta baixa uns quants metres i hem hagut de baixar alguns materials que guardaven a l'escala, per tant la sensació d'atapeïment de la 
planta baixa ha estat major. Això ha dificultat més encara les tasques de neteja, ordre i  manteniment com de confort. També hem tingut incidències importants amb el 
funcionament dels lavabos, portes i calefacció, relacionades amb l'execució deficient de les obres de rehabilitació en planta baixa. 
 
L'ordre i el confort a la casa són irregulars, però malgrat això, les dones i grups manifesten sentir-s'hi a gust. S'han realitzat intervencions col·lectives per a reubicar mobiliari i 
material segons els requeriments de l'obra . 

L'ocupació de l'espai és, com diem, superior al que la casa pot assumir durant les tardes i alguns caps de setmana, això ha generat frustració en alguns grups per haver de buscar 
espais alternatius o canviar de dates certes activitats. La zona de secretaries es troba també col·lapsada els matins de dilluns a divendres. Els grups són corresponsables amb la 
casa i coneixen les dificultats de gestió, espaials, i de coordinació dels espais.

El mes de març va començar l'obra de rehabilitació de les plantes superiors i Ca la Dona ha anat participant de les visites d'obra setmanals, s'ha format un petit grupet amb dues 
activistes, la tècnica de projectes i durant deu mesos, la coordinadora de fer el seguiment. L'obra va molt endarrerida, està previst que acabi a la primavera de 2016, entre abril i 
maig.

El mes de gener es va fer una trobada de grups de la casa que va ser molt interessant i profitosa per veure els projectes i inquietuds que ens mouen. Una de les conclusions de la 
trobada va ser que falten més espais d'interacció entre grups i la voluntat de crear-los, però encara no s'ha començat a treballar en aquest sentit.

Aquest any ha sorgit un nou grup d'activistes contra la violència de gènere que ha anat agafant forma fins a materialitzar-se en l'espai Novembre Feminista, també s'ha iniciat la 
campanya pel dret a la reproducció de lesbianes i dones soles i el grup de dinamització de les Jornades Feministes de 2016 ha començat a caminar amb força. Alguns grups de 
dones ens han demanat incorporar la seva secretaria a Ca la Dona, per falta d'espai encara no els hem pogut facilitar aquest espai, però estem pendents de l'ampliació de la casa 
per poder acollir noves secretaries. També hi ha hagut dos grups de dones que han mostrat interès per formar part e Ca la Dona, però per les característiques de l'espai natural i 
les seves necessitats no ha estat possible.
En contrapartida, el grup de mares i cuidadores i la Campanya pel Dret a l'Avortament segueixen en un moment baix d'activitat, tot i que en moments crítics és capaç de donar 
resposta (trobareu major detall d'aquestes actuacions al Projecte E).

Remetem als annexes per a veure el volum d'activitat interna i externa i l'ocupació dels espais. D'entre les activitats realitzades a la casa que no estaven organitzades directament 
per Ca la Dona i els seus grups destaquem una activitat amb Farmamundi i el Colectivo de Mujeres de Matagalpa que ha suposat l'inici del contacte amb aquests dos grups. En un 
pla molt diferent trobem la presentació del programa televisiu «Dones», producció de TV3.

El grup de dinamització de l'espai de trobada està, també, en un moment difícil del seu funcionament, per la manca d'espai per a desenvolupar l'activitat i per diferències internes. 
Esperem que pugui redinamitzar-se un cop ens traslladem a la planta segona.

Dones i col·lectius  atesos, 
amb qualitat i calidesa, que 
s'adrecen a Ca la Dona com a 
espai de relació i acollida on 
desenvolupar iniciatives; o 
com a centre d'informació, 
recursos i assessorament.

Nombre de dones implicades en l'acollida a la secretaria amb la 
formació adequada per a fer-la.

% de l'horari de secretaria dedicat a l'atenció i acollida.

Grau de satisfacció. Col·laboracions o vincles establerts a partir 
del primer contacte.

No podem oferir dades quantitatives degut a la manca de recursos humans i econòmics per a recollir-les. Podem dir, però, que es manté  / incrementa l'arribada de persones a Ca 
la Dona, ja sigui de pas (turistes, estudiants, veïnat) , de dones que desitgen conèixer l'activitat i els grups, o de dones que cerquen suport en situacions de conflicte (laboral, 
econòmic, violència, etc.).
La casa està oberta sempre que hi ha activitat. La secretaria manté el seu horari de dilluns a dijous de 10 a 14h i de 16 a 20h i l'atenció telefònica es realitza de 12 a 14h i de 17 a 
20h (62% de l'horari de secretaria). 
Es continuen utilitzant els protocols de suport a l'atenció per a les activistes domèstiques, per tal que l'acollida de secretaria es mantingui en els paràmetres de qualitat i calidesa 
que desitgem. El suport de la secretària remunerada és important, en aquest sentit.

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

Secretaria (38h, remunerada, gener – actualitat)
Coordinadora de l'obra (4h, remunerada, gener - octubre)
Comissió de Cld
Activistes domèstiques
Estudiants en pràctiques
Comissió de dinamització de l'espai de trobada
Dones dels grups i sòcies de Cld

Primera planta de Ripoll 25. Equipament i mobiliari propi.

Mantenir i millorar les instal·lacions i espais de l'actual casa i el seu nivell de d'adaptabilitat a les necessitats dels diferents grups i activitats. Fer-ho de forma corresponsable. 
Continuar el 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. Fomentar la interelació dels grups i amb 
Cld, així com la implicació en projectes comuns. Acollida de nous 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. Facilitar l'ús de la casa per a demandes puntuals d'entitats de dones, sempre que aquestes es facin en cert grau corresponsables 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. Realitzar activitats a l'espai de 
trobada que el dinamitzin i el converteixin en un espai per a la relació permanent.  Manteniment de la secretaria com a punt d'informació i assessorament a dones i col·lectius 
sobre temes diversos, ja sigui per a l'emprenedoria associativa o professional,  informació d'activitats,  la demanda de ponents, de subvencions, de contactes amb entitats, etc.
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PROJECTE B

Resultats Indicadors AVALUACIÓ

Factors externs Recursos Activitats

Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic:
Incrementat i facilitat l'accés de les dones i els grups a la informació i a la societat del coneixement així com la visibilitat dels sabers i pràctiques feministes en les xarxes d'informació i 
coneixement.

Donar suport i assessorament a 
dones i grups de dones a 
l'entorn twitter, facebook, web 
2.0 i altres eines o xarxes de la 
societat del coneixement (amb 
el suport del grup Les Botones).

Jornades i tallers de formació en 
algun dels àmbits relacionats amb 
el Centre de Dcoumentació.

Ús del servei wifi a Cld

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

Es continua mantenint actiu un petit grup de suport d'activistes per les noves tecnologies que, sota demanda de grups, 
assessoren els col·lectius de la casa en temes informàtics i de xarxes socials. Enguany, especialment al Grup de Treball del 
Centre de Documentació i a Feministes per la Independència, que va realitzar un taller sobre TIC a principi d'any.

Les pràctiques de les dones amb les noves tecnologies evolucionen amb el temps i ha crescut l'ús del servei wifi ja sigui per 
a tauletes, mòbils o ordinadors portàtils, utilitzat principalment per les dones que venen a reunions i activitats. De totes 
maneres ens trobem sovint que ens queden curts els ordinadors per a ús de les activistes, quan coincideixen diverses dones 
de grups o projectes de la casa que vénen a treballar des d'aquí amb activistes i altres.

La viralitat i difusió de perfils feministes com el de Ca la Dona, la Campanya pel Dret a l'Avortament, la Vaga de Totes, la 
Plataforma contra les Violències de Gènere o d'altres són essencials per a la visibilitat i difusió de la pràctica i pensament 
feministes.

Promocionar la comunitat virtual de 
Cld, reflex de l'activitat de la casa i 
els grups de Cld, així com l'agenda 
del moviment feminista en general.

Visites a la web. Grau 
d'actualització. Comentaris i 
valoracions rebudes. Viralitat.

Increment del nombre de 
seguidores a twitter i facebook. 
Viralitat. Comentaris rebuts. 

La web continua sent una eina amb un índex d'utilització molt alt, la mitja diària de visites va d'entre 950 a 1.350, sent la 
mensual d'entre 30 i 40.000. S'actualitza almenys un cop per setmana (sovint més), i es manté com a espai d'informació de 
l'activitat de Cld però també d'altres xarxes.
Hem decidit endarrerir la reorganització dels continguts prevista per a millorar-ne la claredat visual i conceptual per fer-la 
coincidir amb la inauguració de la nova casa.

Aquest any hem regularitzat la pàgina i el perfil de facebook per adaptar-los als requeriments per a les associacions, tot i que 
encara ens queda algun serrell per tancar. Actualment tenim una comunitat de facebook amb 5.375 «m'agrada» i una pàgina 
amb «1.878». També han augmentat respecte l'any anterior, quan la pàgina tenia 660 m'agrada el 31 de desembre, i el perfil, 
4455 amistats. El twitter té un klout de 46, situat per sobre del klout mitjà que és de 40. En aquesta xarxa social tenim  5.715 
seguidores, de manera que hem seguit augmentat respecte les 4.340 de 2014. Per les limitacions en recursos humans se'ns 
fa difícil dinamitzar diàriament el compte de twitter, una xarxa social que requereix d'un seguiment molt constant.

No esperem factors externs que 
condicionin de forma significativa 
aquest objectiu

Activistes TIC i Botones.

Secretaria (38h, remunerada)

Formació de les dones activistes que participen en la gestió del Centre de Documentació, ja que per fer-ho calen 
coneixements informàtics, històrics, d'arxiu i documentalisme i és una manera de facilitar la participació de les activistes a 
l'associació. Assessorar quan sorgeixi la demanda les dones i grups que vulguin treballar les xarxes socials virtuals, a través 
de Les Botones. Realitzar tallers, si s'escau. Gestionar la comunitat virtual: web. Actualització permanent de continguts de la 
casa i els grups. Difusió setmanal a través de l'agenda virtual. Actualització periòdica de continguts relacionats amb l'activitat 
del barri vinculada a la perspectiva feminista o de grups de dones per tal de fomentar valors socials i defensar els drets de 
les dones. Gestionar la comunitat virtual: twitter i facebook. Actualització permanent de continguts de la casa, els grups i 
altres col·lectius feministes o moviments socials. Gestionar la comunitat virtual: termomix. Actualització permanent de 
continguts relacionats amb l'agenda feminista i les activitats dels col·lectius de dones.
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Resultats Indicadors AVALUACIÓ

Factors externs Recursos Activitats

PROJECTE C
Objectiu general:  Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic:
c. Valors i conductes promoguts des del feminisme que afavoreixin un consum responsable, la cura de la vida, de la terra i una economia sostenible.

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. 

El Grup de Treball Hort de Ca la Dona ha estat molt actiu organitzant xerrades i videofòrums, així com participant de campanyes nacionals i internacionals i difonent pràctiques 
sostenibles, continguts relacionats amb la sobirania alimentària, alternatives en la gestió de la terra, denunciant les males pràctiques, etc. Es pot seguir la seva activitat a 
https://femhortcaladona.wordpress.com/ i, també, a l'annex. Des de l'Hort s'ha participat també en campanyes internacionals: Marxa #stopmonsanto (per tercer any),  Stop-
TTIP i el moviment global de Women for Climate Justice. 

Es treballa també per a fomentar les xarxes, contribuint a donar visibilitat a les dones pageses del nostre país i continuem establint relacions amb els horts comunitaris de 
Barcelona i rodalies, visitant horts i aprenent com ho fan (pou de la figuera, fort pienc, sarrià i gallecs).

El projecte es troba limitat, però, per la manca d'accés al terrat, on s'ha d'ubicar l'hort, mentre no finalitzin les obres de l'edifici. Donades les  limitacions d'espai actuals, 
aprofitem per preparar-nos al màxim en la cura de les plantes, herbes remeieres i hortalisses. Plantant (en jardineres fetes per nosaltres amb palets del carrer) varietats 
diverses per veure com responen a l'entorn urbà de Ciutat Vella, aplicant tractaments naturals per combatre els problemes de les plagues que les han atacat. Ara bé, l'obra ha 
interferit en l'espai on estaven ubicades i les tasques de cura d'aquestes plantes, limitant molt més encara la feina pràctica del grup de l'hort. Malgrat això, s'han fet altres 
activitats, per exemple el mes d'abril es va fer una plantada de llavors a Terrassa en el marc de la caravana de dones de la Marxa Mundial de Dones.

La campanya Feministes contra el TTIP ( Tractat Transatlàntic de Lliure Comerç i d’Inversions) formada per diversos grups feministes i de la campanya No al TTIP es comença 
a consolidar fent visibles les raons des de la perspectiva de les dones per oposar-nos a aquest tractat antidemocràtic que tira enrere els pocs drets que hem aconseguit en tots 
el àmbits.

Pel que fa a l'eficiència en l'ús dels recursos, continuem patint dificultats per a controlar el consum d'aigua i gas, a causa del mal funcionament del sistema de calefacció, d'un 
dels lavabos i, també, per la manca d'acondicionament de la resta de l'edifici, que genera pèrdues energètiques importants. Poc abans de l'estiu ja vam donar de baixa la 
instal·lació de gas i estem a l'espera de poder disposar d'energies més respectuoses amb el medi.

Tot plegat, dins el marc de la «curadania», com a forma de fer ciutadania tot posant en el centre de la pràctica la cura de la vida i del planeta. Segurament podríem destacar 
d'altres accions, però el treball en xarxa i horitzontal de la casa, amb múltiples nodes, dificulta ser sistemàtiques en la realització de la memòria.

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

Nombre, qualitat i acollida 
de les activitats 
relacionades amb aquest 
objectiu.
Xarxes o nous contactes 
generats.

L'objectiu no es veu 
significativament afectat per factors 
externs.

Secretaria (38h, 
remunerada) 
Comi de Cld 
Activistes TICS
Dones dels projectes i 
campanyes implicats.
Altres sòcies.

Sistematitzar els debats que es produeixin a la casa sobre la cura de la vida, de la terra, una economia sostenible i el consum responsable i difondre'ls.
Mantenir el projecte de recuperació de sabers sobre alimentació, horticultura sostenible, sobirania alimentària. http://femhortcaladona.wordpress.com/

Mantenir i, si és possible, potenciar, el treball transversal a Ca la Dona entorn el concepte de “cuidadania” (llibertat i autonomia, treballs de les dones, 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 i de xarxes amb d'altres 
col·lectius o projectes.
Difusió a través de l'agenda setmanal, piulades i facebook, especialment fer recerca de bones pràctiques de dones emprenedores per a difondre a través de la 
web i l'agenda virtual

https://femhortcaladona.wordpress.com/
http://femhortcaladona.wordpress.com/
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Resultats: Indicadors AVALUACIÓ

Comfortabilitat i privacitat de l'espai d'atenció.

Memòria anual de l'Espai dels Drets

Factors externs Recursos: Activitats: 

PROJECTE D Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic: 
d. Acollida i derivació de dones facilitada i implementada des d'una perspectiva feminista, quan es presenten conflictes que tenen a veure amb discriminacions pel fet de ser dones (a nivell jurídic, social, etc.)

Dones ateses amb qualitat i calidesa 
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).

Aquest any hem tingut 172 demandes, un 4% més respecte les 165 de l'any anterior. El nombre d'atencions efectivament realitzades també 
ha incrementat, així aquest 2015 hem atès 140 dones, un 7% més que el 2014. L'Espai per als Drets és un espai d'orientació i 
assessorament, per tant moltes dones amb una vegada en tenen prou per poder valorar com procedir davant la seva situació, considerem 
que el grau de satisfacció per part de les dones ateses és elevat, ja que a la sortida moltes ho comenten i també perquè moltes de les que 
necessiten una segona trobada, repeteixen

Podeu veure dades detallades a l'Annex «Un Espai per als Drets de les Dones». En general, podem dir que s'ha mantingut la qualitat de 
l'atenció malgrat la manca d'espais adients a la planta baixa de Ripoll, 25. També s'han mantingut els horaris d'atenció des de la secretaria, a 
través del personal de l'entitat i les activistes domèstiques.

Un terç de les consultes que arriben són per situacions de violència, aquestes demandes van seguides de les de separació i divorci, seguides 
de les de custòdia. El 25% de les dones que arriben a l'Espai vénen derivades de serveis públics, altres ens han conegut a través d'amigues o 
familiars i altres a través d'associacions diverses.
. 
El que pot ser més important de destacar és la vigència d'un servei com aquest, que ofereix un acostament de les dones al dret des d'una 
perspectiva integral, i des de la relació de tu a tu amb dones feministes, professionals del dret, i activistes. Aquesta és l'especificitat que més 
diferencia l'atenció de l'Espai de la realitzada en d'altres contextos, així com l'específica formació i pràctica de les professionals en treball des 
de la perspectiva de gènere. 

Ens resta pendent, però, dinamitzar l'espai com a lloc de trobada i reflexió entre professionals del dret i d'altres disciplines.

Aquest any s'ha creat un nou espai de lluita contra la violència fruit de la crida feta des de València de fer una gran mobilització estatal a 
Madrid per denunciar les violències contra les dones i que es va acabar materialitzant el 7 de novembre. En aquest espai han confluït la Xarxa 
de Dones Feministes contra la Violència Masclista, la plataforma que es va crear l'any 2014 arran de l'assassinat masclista d'una dona a Nou 
Barris i altres dones interessades en les mobilitzacions que s'estaven preparant pel mes de novembre. El Novembre Feminista (nom que ha 
rebut aquest espai) ha continuat funcionant un cop passat el Dia Internacional per l'Eradicació de la Violència contra les Dones i les Nenes. 

El mateix 25N una trentena d'enitats fa fer una demanda d'informació sobre la nova eina de valoració de risc de la violència masclista que 
faran servir els Mossos d'Esquadra.

Per altra banda, seguim en relació amb la Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere, amb qui col·laborem amb el Fòrum contra les 
violències que organitzen anualment, així com amb d'altres entitats com Candela (en menor grau).

El 2015 també, hem acollit una activitat organitzada per Farmamundi amb al Colectivo de Mujeres de Matagalpa, es tractava d'un taller i un 
documental on es van exposar i donar a conèixer diverses eines i tècniques per a les persones que treballen amb dones víctimes de violència, 
moltes d'aquestes extretes del teatre de l'oprimit. La relació amb aquests grups s'ha anat mantenint i hi ha perspectiva de noves 
col·laboracions futures

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

Demandes acollides i orientades de 
dones, serveis i recursos públics, 
familiars / amistats i col·lectius, a la 
secretaria de Cld.

Relacions polítiques feministes 
reforçades entre col·lectius que 
treballem contra la violència 
masclista.

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

Noves tipologies de problemàtiques 
incorporades o derivades a/des de 
l'assessoria jurídica uEpDD

Evolució de les tipologies de problemàtiques 
ateses.

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

Secretària de Cld (remunerada). Practicantes. 
Comi de Cld. Activistes domèstiques.
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.
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.
Suports de Xarxa de Dones per la Salut, Creación 
Positiva, l'APFCiB, la secretaria de Dones de 
CCOO i el CAPS per a temes vinculats a sanitat i 
també violències masclistes

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)

Ampliar les xarxes de suport i treball d'uEpDD amb entitats que donen suport a dones que han patit la violència masclista, des 
d'una perspectiva feminista i treballen la sensibilització de la societat per erradicar la violència vers les dones.

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

Registrar la informació recollida per analitzar-la i extreure conclusions que serveixin per dinamitzar la reflexió i propostes per 
erradicar la violència masclista en tota la seva magnitud

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

Reforçar les xarxes de suport mutu i l'intercanvi d'informacions amb col·lectius, serveis i recursos públics, més encara ara que 
amb la crisi es veuen reduïts els recursos tant de les entitats com dels serveis públics.

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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PROJECTE E

Resultats Indicadors AVALUACIÓ

Recursos: Activitats:

Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic:  Enfortiment de Cld i les xarxes feministes, així com la sororitat i la capacitat d'incidència política i social,  a través de les sinèrgies generades

Dones de xarxes i grups 
internacionals en visita a Catalunya 
acollides a Ca la dona.

Relacions amb els grups de dones 
estatals i nacionals (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.

Relacions / Visites 
internacionals i estatals 
establertes / acollides.  
Continuïtat del treball amb 
aquests col·lectius.

Demandes rebudes de 
col·lectius. Respostes donades 
a aquests col·lectius: les hem 
pogut satisfer? Ens han pogut 
reforçar mútuament? 
S'adequaven als objectius de 
Cld?

Xarxes sorgides a partir dels 
contactes establerts. Fortalesa, 
dinamisme, efectivitat de les 
Campanyes.

Continuïtat i repercussió de la 
participació i relacions amb les 
institucions: xarxes, rebuda de 
les propostes, dinamisme dels 
consells.

La reducció dels recursos de les entitats de cooperació continua provocant la minva de les trobades amb activistes d'altres països. Malgrat això, s'han continuat realitzant, com es veu a l'annex d'activitats. 
Potser dos dels actes més destacables per context polític i assistència han estat els que es van fer al gener i al juliol amb feministes del Kurdistan, així com la Marxa Mundial de Dones que aquest any ha 
participat de la caravana de dones que ha creuat Europa des de Kobane fins a Coimbra a Portugal. A banda d'aquests actes n'hem acollit diversos  amb dones del Congo, Txetxènia, Palestina, Perú, Filipines 
entre d'altres.
Així mateix, s'ha acollit dones d'altres municipis que visiten Ca la Dona per a tenir referents en la creació d'espais de dones a la seva població, turistes que visiten la casa de forma espontània i un gran 
nombre d'estudiants que s'adrecen a nosaltres interessades en les lluites feministes presents i passades. Un any més hem participat del Festival d'Arquitectura 48h Open House Barcelona, aquest any amb 
rècord de visites superant les 300 al llarg de tota la jornada. Una activitat molt especial que hem fet per primera vegada ha estat un intercanvi amb les alumnes del curs d'estètica del Casal dels Infants de la 
Mina, curs emmarcat dins el projecte XAT (Xarxa d'Accés al Treball).

Continuem rebent propostes d'activitats i trobades de grups a Ca la Dona. Estudiem cas per cas d'acord amb el context, intentant respondre de forma positiva sempre que sigui possible per l'ocupació de la 
casa i sempre que aquestes propostes no tinguin ànim de lucre i s'acostin als objectius perseguits especialment, al foment de la relació política feminista.

Ens trobem en un moment de fort dinamisme de les pràctiques i reflexions feministes que xoca amb l'escassetat de recursos econòmics externs. La Campanya pel Dret a l'Avortament està patint aquesta 
escassetat, ja que des de mitjans de 2014 Ca la Dona no està podent assumir de forma satisfactòria la seva secretaria tècnica i això està repercutint en la seva activitat.

El 2015 ha estat un any de consolidació de moltes de les xarxes iniciades l'any anterior, així ha estat especialment prolífic per les Feministes per la Independència, la Xarxa de Migració, Gènere i 
Desenvolupament i les Feministes contra el TTIP. També ha estat un any de visibilització de moltes de les tasques invisibles que porten a terme les dones gràcies a les accions de la Vaga de Totes, així com 
de les difícultats que han d'afrontar les dones soles i lesbianes que volen tenir criatures, tal com ha denunciat la Campanya pels drets Reproductius de mares soles i lesbianes. Una nova xarxa que s'ha creat 
el 2015 és la de Novembre Feminista, nascuda inicialment arran de l'assassinat masclista d'una dona a Nou Barris l'any passat i que s'ha anat consolidant  fins adoptar el nom de Novembre Feminista i acollir 
més dones i grups que han fet possible una engegada amb força organitzant i participant del 7N a Madrid i dinamitzant l'organització del 25N a Barcelona.

Ha estat especialment dinàmica l'activitat del grup http://feministesperlaindependencia.com/, que s'està convertint en el referent a nivell català per a treballar, des dels feminismes i fora de l'òrbita dels 
partits, el dret a decidir i l'independentisme. S'han realitzat trobades i accions al llarg de tot l'any, amb dones com Carme Porta, Carme Forcadell, Dones per la Independència d'Aberdeen, diverses candidates 
a les eleccions del 27S, entre moltes d'altres, a més d'estar presents a la Via Catalana.

Com avançàvem, també ha estat molt intensa l'activitat de la Xarxa de Migració, Gènere i Desenvolupament que ha fet diverses activitats durant l'any, moltes en coordinació amb altres grups, sobre temes 
tan diversos com racisme i feminisme, la lluitadora andina-peruana Máxima Acuña de Chaupe o les esterilitzacions forçades.

Continuem formant part del Consell de Dones de Barcelona i el Consell Nacional de Dones de Catalunya. Ambdues institucions, però, han promogut canvis en els funcionaments dels consells que ens han 
dut a una menor implicació, en tant que són menys participatius del que ja ho eren. 
En canvi, hem millorat la nostra participació a la Taula de Dones del Gòtic i, malgrat no podem assistir a moltes de les trobades del Consell de Dones de Ciutat Vella, hem incrementat la vinculació a aquest.

En general 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. L'espai continua saturat per l'activitat desenvolupada, especialment 
a les tardes.
Els grups de dones més habituals tenen un bon grau de corresponsabilitat en el manteniment i gestió de la casa, mentre aquells que es troben a la casa de forma més puntual tenen més dificultats per a 
sentir-se-la pròpia. 
Continua produint-se un reforçament de les xarxes feministes, així com de la visibilitat i legitimació dels feminismes dins dels altres moviments socials. També de la visibilitat de Cld com a espai rellevant en 
l'àmbit català.

Hem pogut mantenir la casa oberta de 10 a 20h, facilitant l'accés dels grups i les dones interessades. 

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.

Coordinadora / secretària de Cld 
(remunerades), Comissió Ca la 
Dona. 
Dones dels grups. Sòcies.
Activistes domèstiques.
Dones representants de Cld als 
Consells.

Acollir a Cld les membres de col·lectius feministes d'altres països que fan estades a Catalunya i facilitar la seva trobada, intercanvi d'experiències i reforçament o inici de suports amb d'altres entitats de 
dones.

Aprofundir les xarxes de treball, intercanvi d'informacions i activitat 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 Organizaciones 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 transversal en les polítiques locals / nacionals.

Mantenir la participació al Consell de Dones de l'Ajuntament de Barcelona i al Consell Nacional de Dones de Catalunya  i, especialment, el treball en xarxa amb les entitats dels consells. Millorar la 
participació als espais de participació institucionals del Districte.

Continuar treballant en la coordinació de la Campanya pel Dret a l'avortament Lliure i gratuït: dinamització de la xarxa d'entitats que hi participen o hi donen suport, gestió de la comunitat virtual, incidència 
política, treball amb premsa, desenvolupament d'activitats, celebració del 28 de setembre, Dia Internacional 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 esdeveniments 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.

Participar, difondre, realitzar activitats amb entitats del Districte, especialment ab les AV i els col·lectius feministes.

http://feministesperlaindependencia.com/
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PROJECTE F

Resultats: Indicadors: AVALUACIÓ

Factors externs Recursos Activitats

Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic: Espais de debat i reflexió feminista potenciats, on experimentar i recrear les possibilitats de transformació social. 

Aprofundiment en els debats i 
pràctiques feministes, ja sigui 
de forma individual o 
col·lectiva.

Recull i preservació dels 
debats i pràctiques treballats.

Facilitar i promoure espais 
de reflexió per a totes les 
edats

Participació a la 
Trobada 
d'associacions 
nacionals i 
internacionals de 
documentació i arxius 
de dones 

Acollida de les 
activitats proposades

Memòries

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

Quantitat de 
descàrregues i 
d'exemplars repartits 
(en cas que es pugui 
fer en paper)

Qualitat dels debats

Qualitat de la 
sistematització i 
comentaris 
/valoracions rebudes. 

Per al detall de l'activitat, veure els annexes, on trobareu: activitats organitzades per Ca la Dona, pels grups de Ca la Dona (no exhaustiu), agenda, 
breus i notícies generades per Ca la Dona i els grups.

Continuem amb una dinàmica d'activitats efervescent que no passen tant per una planificació prèvia del que volem desenvolupar, sinó per les 
necessitats i desitjos de dones i grups en funció del context social i polític i les dinàmiques del moviment feminista. D'aquesta manera les activitats 
s'ajusten al que els grups necessiten desenvolupar, produint un intercanvi ric d'experiències. En contrapartida, pot dificultar un treball més sistemàtic 
entorn temes / col·lectius / experiències. Pel que fa a la relació entre costos i resultats, continuem desenvolupant les activitats amb costos mínims, atès 
que les participants, ja siguin assistents o ponents, entenen la seva presència com una col·laboració en el projecte feminista que és Ca la Dona que, al 
cap i a la fi, ha de dur a un enriquiment polític de totes. 

La qualitat i tipologia dels debats, tenint present la quantitat d'activitats desenvolupada, és diversa. Destaquem però que en general intentem sempre 
aprofundir en les experiències feministes, per a poder avançar poc a poc. De l'any 2015 podem destacar els debats entorn l'antimilitarisme, 
feminismes, terrorismes i guerres celebrats cap a finals d'any, així com la sèrie de debats organitzada per Feministes per la Independència, les Dones 
Juristes o les dones de l'Hort de Ca la Dona.

Aquest any la mostra d'art de dones FemArt ha celebrat el seu 21 aniversari superant amb èxit els seus objectius inicials. La mostra d'enguany ha dut 
el lema «Contramemòria, oblidem l'oblit», ha comptat amb més d'una seixantena de participants i ha començat a adquirir dimensió internacional amb la 
participació d'artistes de més de sis països diferents. A banda d'aquesta exposició col·lectiva, s'han fet dues itineràncies de la mostra «Cos 
Desobedient» i una exposició individual de la guanyadora de la mostra de 2014 amb les inauguracions i cloendes corresponents i amb 
l'acompanyament de visites comentades per grups de dones i escoles d'art, conferències i debats relacionats amb la temàtica i amb l'assistència de 
nombrós públic (aquest any entre les activitats i l'Open House hem comptabilitzat prop de 900 visitants). Paral·lelament s'ha constituit una xarxa 
d'artistes majoritàriament joves que es reuneix periòdicament i que vol reflexionar/incidir sobre la qüestió de l'art, feminisme i moviments socials, s'han 
fet uns tallers oberts amb artistes de Ciutat Vella i s'ha iniciat la tasca de recollida i classificació de material per a l'arxiu de la Mostra.

Per la seva banda, l'Espai infantil es manté com a racó per al joc de nens i nenes quan vénen a Ca la Dona. Les activitats, però, es realitzen només de 
forma puntual i, sobretot, en relació amb d'altres projectes. Així, hem continuat col·laborant amb la festa major i la celebració del 25 de novembre de 
l'AVV del Casc Antic.

Hem aconseguit sistematitzar alguns dels debats, ja sigui a través de resums escrits o per mitjans audiovisuals. El % però de debats sistematitzats és 
encara baix: podem estar entorn el 20%. No hem assolit, encara, fer el segon pas, que seria la difusió d'aquests reculls.

L'objectiu no es veu 
significativament afectat per 
factors externs.

Secretària de Cld 
(remunerada). 
Practicantes. Activistes 
per a l'organització 
d'activitats.
Comissió Mostra d'Art.
Tècnica, talleristes i 
mainadera 
(remunerades) espai 
infantil (si s'escau) i 
mares i cuidadores 
voluntàries.

Recordar els debats de dones que es feien a la Transició recuperant la memòria de les jornades feministes del 1976 celebrades a la ciutat de 
Barcelona. Participació a les trobades de les associacions nacionals i internacionals de documentació i arxius de dones. 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'anàlisi feministes. Difusió i divulgació dels continguts de la jornada realitzada en motiu de la 
commemoració de la memòria de la primera editorial feminista a casa nostra “la Sal”, fundada el 1979. , 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. ManRecollir de forma sistemàtica els debats 
més significatiustenir, adaptats els recursos disponibles, les activitats periòdiques per a criatures i dones entorn la coeducació, amb especial 
èmfasi en fomentar valors socials i culturals i millorar la cohesió social

FemArt a Dipu 
diferent
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PROJECTE G

Resultats Indicadors AVALUACIÓ

Factors externs Recursos Activitats

Objectiu general: 
Generar relació política feminista des de l'habitació pròpia, i convertir-la en llegat per a tota la ciutadania.

Objectiu específic: Col·lectivizació i llegat a tota la societat dels debats i pràctiques generades. Memòria històrica del moviment de dones reconeguda i preservada a través del Centre de Documentació. Fer-ho des de la perspectiva de la 
preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

Avançar en l'ordenació 
i preservació del fons 
del Centre de 
Documentació 
(CdocClD).

Millora de l'espai 
destinat al Centre de 
Documentació.

Ampliació progressiva 
dels fons que 
composen el CdocDlD, 
dins les possibilitats de 
l'espai actual.

Divulgació dels 
materials del fons i, per 
tant, de la història del 
moviment feminista a 
Catalunya.

Quantitat de materials digitalitzats i 
catalogats

% de documentació ordenada / 
classificada / catalogada.

Quantitat de documents que s'ha 
assolit digitalitzar. 

Implantació de l'IcaAtom. 
Funcionament del PMB. Programari 
per a la digitalització de negatius. 
Programari per a la difusió i 
consulta virtual del fons. 

Exemplars afegits al catàleg i 
espais web des d'on aquest és 
consultable

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

Relació costos / recursos 
disponibles / activitats

Activitats realitzades, grau de 
satisfacció. Sistematització 
posterior.

Efectivitat de la formació 
desenvolupada en relació a les 
tasques a realitzar.

Xarxes establertes / potenciades 
amb altres Centres de 
Documentació o entitats que 
treballin en memòria històrica

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

Coordinadora / secretària de Ca la 
Dona (remunerada). 
Comissió Cld, 
Comissió CdocClD

Documentalista (jornada parcial) i 
bibliotecària (jornada parcial).

Digitalització i catalogació dels fons del Centre de Documentació, entre els materials que pretenem digitalitzar trobem pancartes, cartells, l'hemeroteca i la videoteca, 
entre d'altres, tots ells testimonis de la nostra història. Continuar l'ordenació i classificació de la documentació existent així com les noves arribades. Avançar en la 
digitalització de materials. Millora dels hardware i el software del CdocClD d'acord amb les necessitats del Centre i seguint criteris socials potenciant el software lliure, 
com els programes de catalogació de llibres i documents PMB i ICATOM. Elaboració d'un catàleg en línia consultable online per part de tota la ciutadania, com a mitjà per 
a facilitar l'accés a un fons que fomenta i promou l'associacionisme, la pràctica del voluntariat i valors de civisme. Atendre les demandes d'entrevistes i consultes 
d'estudiants, museus, centres de documentació, investigadores i d'altres, sobre la història del moviment feminista. Continuar i dinamitzar el treball del Fons d'Història Oral 
per visibilitzar el paper de dones de procedència diversa en la història recent del nostre país, a l'hora que millorem la cohesió social donant a conèixer la seva 
experiència i motivacions. Gestionar la recepció de nous fons i noves donacions, sempre que l'espai ho permeti. Mantenir la relació amb la Red de Centros de 
Documentación de Mujeres del Estado Español. Divulgació de les activitats de foment de la memòria històrica de les dones del Moviment Feminista.
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