Ca la Dona: Un espai de relació política feminista

::. www.caladona.org :: info@caladona.org :: @caladona :: facebook: caladona .::

Memòria del projecte

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

Nom de la persona física o jurídica: Associació Ca la Dona
NIF de la persona física o jurídica G58505280

Període d'execució de les activitats subvencionades: 01/01/2016 a 31/12/2016

Ca la Dona: un espai de relació política feminista G58505280

:: c. Ripoll, 25 08002 Bcn

:: 934127161

CA LA DONA: un espai de relació política feminista
Quadre resum
PRINCIPALS RESULTATS I ACTIVITATS (en gris els que no es presenten a aquesta subvenció)

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:
Disposar dels recursos de finançament públic necessaris per a
la nova realitat de Ca la Dona.
Termini de finalització de la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25
i manteniment de la cessió a Ca la Dona.

Resultats:
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.
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.

Factors externs:
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.
Termini d'acabament de l'obra de rehabilitació de les plantes
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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.
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.
Activitats:
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).
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.

superiors de Ca la Dona.
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.

Pla de comunicació
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 tècnica de projectes, 38h. + auxiliar
administrativa (20h) + personal per centre de documentació
[reumunerades]
Activistes per a tasques domèstiques, de gestió, organització
d'activitats, atenció, etc.
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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.

PROJECTE A
Objectiu general: 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.
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
Presència activa i corresponsable i circulació de Qualitat dels espais: neteja, ordre, manteniment,
dones a la casa mantinguda/incrementada
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

Avaluació
Aquest any 2016 ha estat molt marcat per les obres de Ripoll, 25, per tal
seguim amb problemes per encabir totes les activitats als espais limitats
de la planta baixa.
Hem engegat un procés participatiu
entre els mesos d'abril a desembre de 2016 per plantejar la renovació del
funcionament de Ca la Dona a diferents nivells, així com l'enfortiment de
l'entitat i l'eixamplament de la base social. Aquesta primera part, l'hem fet
acompanyada per un grup professional en la temàtica i proper a les
dinàmiques dels moviments socials, que ha realitzat el procés participatiu
del qual ha participat l'assemblea de Ca la Dona en el seu conjunt; també
la secretaria, per la quantitat d'informació que centralitza la coordinadora
de l'entitat i, per últim, un grup escollit per l'assemblea i que és
independent de l'actual Comi de Ca la Dona que ha fet de motor d'aquest
procés. Més info: http://www.caladona.org/category/teiximcaladona/
Per una altra banda, hem tingut un acompanyament de Torre Jussana
(entre juny i novembre) per veure com portem a terme a nivell pràctic els
nous reptes que ens plantegem i també amb el programa El camí de la
Solidessa de Barcelona Activa (iniciat al esembre 2016) que ens ha donat
eines en qüestions de sostenibilitat del projecte. Aquest últim
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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.

acompanyament,
encara
ho
estem
realitzant.
Respecte al tema d'acollida de nous grups, arran del procés participatiu
se'ns han apropat diversos grups tals com Calala, la Xarxa de migració,
genere i desenvolupament i el col·lectiu #OnSonLesDones però degut al
endarriment de les obres no hem pogut incoporar les seves necessitat.
Pel que fa a l'Espai de trobada, aquest any hem continuar la tradició d'actes
realitzats per Ca la Dona tal com el Sopar d'any nou, vermuts, berenars...
(veure annexos)
La Secretaria ha incorporat una
nova persona per donar suport al dia a dia i poder oferir una millor atenció.
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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 ab 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.
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Factors externs
Disposar dels recursos de finançament públic
necessaris per a la nova realitat de Ca la Dona.
Termini de finalització de la rehabilitació de
l'edifici de Ripoll 25 i manteniment de la cessió a
Ca la Dona.

Recursos
Tècnica de projectes (remunerada), Auxiliar
administrativa (remunerada), Comissió de Cld,
Activistes domèstiques, Comissió de dinamització
de
l'espai
de
trobada.
Dones dels grups i sòcies de Cld.
Edifici de Ripoll 25. Equipament i mobiliari propi.

Activitats
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.
Un cop acabada l'obra de rehabilitació dels altres pisos, desplegament dels
nous
espais
d'ampliació
de
l'actual
Ca
la
Dona.
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."
Un cop acabada l'obra de rehabilitació dels altres pisos, desplegament dels
nous espais d'ampliació de l'actual Ca la Dona.
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PROJECTE B
Objectiu general: 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.
Objectiu específic: 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.
Resultats
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.

Activitats
Gestionar la comunitat virtual: web.
Actualització
permanent
de
continguts de la casa i els grups.
Difusió setmanal a través de
l'agenda
virtual.
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: web.
Actualització periòdica de continguts
relacionats amb l'activitat del barri
vinculada a la perspectiva feminista
o
de
grups
de
dones.
Gestionar la comunitat virtual:
termomix. Actualització permanent
de continguts relacionats amb
l'agenda feminista i les activitats dels
col·lectius de dones.

Indicadors
Visites a la web. Grau d'actualització.
Comentaris i valoracions rebudes. Viralitat.
Increment del nombre de seguidores a twitter i
facebook. Comentaris rebuts.

Avaluació
La web continua sent una eina amb un índex
d'actualització molt alt, la mitja diària de visites a
augmentat des de l'any passat i va des de les 110
a 1500 sent la mensual d'entre 40 i 55.000.
S'actualitza al menys un cop per setmana (sivint
més) i es manté com a espai d'informació de
l'activitat de Cld però també d'altres xarxes.
Actualment tenim una comunitat de facebook
amb 5227 "m'agrada" i una fanpage amb 3156. El
twitter ha aumentat el seu klout i pasa dels 46 al
50. A més a més, hem augmentat els
seguidors/es en aquesta xarxa social passant dels
5715 al 2015 als 7326 actuals. A més a més,
aquest any hem engegat el projecte per a canviar
la web de Ca la Dona i adapatar-la a la nova etapa.
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Suports i assessoraments realitzats a
dones i grups entorn twitter,
facebook, web 2.0 i altres eines o
xarxes de la societat del coneixement
(amb el suport de Les Botones).

Assessorament, a través de Les
Botones, a les dones i grups per
promoure la seva participació i
treball mitjançant les xarxes socials
virtuals. Realitzar tallers, si s'escau.
Facilitar l'accés a les TIC a aquelles
dones
que
ho
necessitin,
especialment les més grans, ja sigui
a través de tallers conjunts o de
col·laboració entre companyes.

Ús
del
servei
wifi
a
Cld Amb l'assesorament de Les Botones, hem facilitat
Demandes rebudes, grau de satisfacció. l'accés del servei wifi de Ca la Dona a tota la
Implantació de les eines per a les xarxes socials planta baixa donat les demandes dels grups.
entre els grups de dones de Cld i les sòcies.
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Factors externs
Disposar
dels
recursos
de
finançament públic necessaris per a la
nova realitat de Ca la Dona.
Termini de finalització de la
rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i
manteniment de la cessió a Ca la
Dona.

Recursos
Tècnica de projectes (remunerada),
auxiliar
administrativa
(remunerada), Activistes TIC i
Botones.

Activitats
Gestionar la comunitat virtual: web.
Actualització permanent de continguts de la
casa i els grups. Difusió setmanal a través de
l'agenda
virtual.
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: web.
Actualització periòdica de continguts relacionats
amb l'activitat del barri vinculada a la
perspectiva feminista o de grups de dones.
Gestionar la comunitat virtual: termomix.
Actualització permanent de continguts
relacionats amb l'agenda feminista i les
activitats dels col·lectius de dones."
Assessorament, a través de Les Botones, a les
dones i grups per promoure la seva participació
i treball mitjançant les xarxes socials virtuals.
Realitzar tallers, si s'escau. Facilitar l'accés a les
TIC a aquelles dones que ho necessitin,
especialment les més grans, ja sigui a través de
tallers conjunts o de col·laboració entre
companyes.
Disposar dels recursos de finançament públic
necessaris per a la nova realitat de Ca la Dona.
Termini de finalització de la rehabilitació de
l'edifici de Ripoll 25 i manteniment de la cessió a
Ca la Dona.
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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.
Resultats
Indicadors
La sensibilització i conscienciació entre Eficiència en l'ús dels
feminisme i ecologia
recursos de Cld, a
nivell mediambiental.

Avaluació
Aquest any, l'endarreriment de la finalització de les obres de l'edifici Ripoll, 25, actual seu de Ca la Dona, ha
impossibilitat que poguéssim disposar del terrat on crear l'hort. Veient que al desembre, les obres continuaven
per acabar, vam fer les compres. No obstant, al març vam començar amb la creació de l'hort.
Dels tallers previstos només hem pogut fer el de l'autofabricació de productes per a la protecció de plagues
durant 2016. La resta ha estat impossible al no poder accedir al terrat de Ca la Dona, l'espai de l'hort i tenir
creat l'hort. Amb les dones participants crearem grups de treball pel seu manteniment i creixement collita:
Activitat suspesa fins que poguem accedir a l'espai de l'hort i el poguem crear.
Hem fet un curs de compostatge de l'Ajuntament de Barcelona que ens va comportar poder disposar d'un
compostador. El tenim pendent de recollir.
La no finalització de les obres en la data prevista ens ha portat també a no disposar de l'espai per
emmagatzemar productes de cistella ecològica, ni que fos externa a la nostra producció (inexistent per ara).
En canvi, s'ha obert el debat sobre quin tipus de cistella ecològica podríem tenir a Ca la dona.
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.
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Creació de grups d'autoconsum ecològic Nombre, qualitat i
acollida
de
les Tot plegat, dins el marc de la «curadania», com a forma de fer ciutadania tot posant en el centre de la pràctica
activitats relacionades la cura de la vida i del planeta. Segurament podríem destacar d'altres accions, però el treball en xarxa i
amb aquest objectiu.
horitzontal de la casa, amb múltiples nodes, dificulta ser sistemàtiques en la realització de la memòria.
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Aprenentatge sobre el funcionament i Número de jornades
manteniment de l'hort ecològic
d'aprenentatge i
treball col.lectiu a
l'hort
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Construcció de l'hort ecològic urbà al Hort creat i engegat
terrat de Ca la Dona
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Factors externs
Recursos
L'objectiu no es veu significativament Secretaria
afectat per factors externs.
(remunerada)
Comi
de
Cld
Activistes
TICS
Dones dels projectes i
campanyes implicats.
Altres sòcies.

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

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

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).

Avaluació
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.
A més a més, aquest any hem recuperat les trobades de dinamització de l'espai entre Tamaia,
Dones Juristes i les activistes feministes com a lloc de trobada i reflexió entre professionals del
dret i d'altres disciplines i les activistes feministes. Al llarg de l'any, hem realitzat dues
reunions de coordinació:
27 de gener: Formació realizada per Tamaia a les activistes feministes de Ca la Dona, que
s'ocupen de rebre principalment les trucades telefòniques. Ens vam centrar en treballar la
part d'atenció terapèutica, com arriben les dones, les seves necessitats i algunes eines perquè
entre totes puguem fer de Ca la dona un espai d'atenció curos i càlid.
-29 de novembre: Formació realitzada per Dones Jurístes on vam tractar principalment de les
novetats legislatives en matèria de la Llei integral contra la violència de gènere.
Aquest any hem tingut 154 demandes, un 5% menys respecte a l'any anterior. El nombre
d'atencions efectivament realitzades també ha baixat, hem atés 126 dones, un 8% menys
respecte a l'any anterior. 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. A més a més, és un espai únic ja que és concebut des d'una posició
feminista en l'orientació i assessorament tant jurídic com social. (Veure memòria annexa)
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Noves tipologies de problemàtiques
incorporades o derivades a/des de
l'assessoria jurídica uEpDD

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.

Evolució de les tipologies de
problemàtiques ateses.

Respecte a les tipologies de problemàtiques ateses, aquest 201 6 , el mesos de febrer i abril
tenen els pics més alts respecte als assessoraments entorn la problemàtica de violència
masclista. Quant a les demandes de separació i informació, el mes amb més sol·licituds ha
estat el mes de novembre, seguit del mes d’octubre i els mesos de març, juliol i setembre. En
la memòria de l’any 2015 de l’Espai dels drets també van sorgir els mesos de juliol i setembre
com el mesos amb mes peticions d’aquest àmbit. I com bé dèiem en aquell moment, aquests
mesos coincideixen amb els períodes de pre i post vacances. Segons la literatura, aquests
mesos comporten que les persones i les parelles estiguin més hores junts i els conflictes es
poden agreujar, amb les conseqüències corresponents. Per últim, els assessoraments respecte
a temes de custòdia i règims de visites tenen un punt màxim en el mes de febrer. (Veure
memòria annexa)
Comfortabilitat i privacitat de l'espai Veure Memòria anual de l'Espai els Drets 2016 (adjunta)
d'atenció.
Memòria anual de l'Espai dels Drets
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Factors externs
Disponibilitat de recursos a Tamaia i
Dones Juristes. Estat dels serveis públics
d'atenció a les dones.

Recursos:
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

Activitats:
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 i actualització jurídica feminista entorn el dret
i les dones entre Tamaia, Dones Juristes, Ca la Dona i amb d'altres entitats i xarxes.
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.
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
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)
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.
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PROJECTE E

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

Objectiu específic:
e. Enfortiment de Cld i les xarxes feministes, així com la sororitat i la capacitat d'incidència política i
social en matèria específica de violència contra les dones, a través de les sinèrgies generades

Resultats
Dones de xarxes i grups internacionals que treballen
per abolir la violència contra les dones en visita a
Catalunya acollides a Ca la dona.

Indicadors
Relacions / Visites internacionals i estatals
establertes / acollides.

Avaluació
Aquest any ha estat molt positiu respecte a les trobades i intercanvis
amb col·lectius feministes i dones d'altres països. D'aquesta manera,
hem realitzat debats-col·loquis diferents:
- En el marc del dia
internacional per la Pau, converses amb Malalai Joya, activista
afganesa, ex diputada i defensora dels drets de les dones i els drets
humans, contra els senyors de la guerra, la intervenció occidental i la
falta de democràcia al seu país.
- Teatre fòrum organitzat per Farmamundi i en col·laboració amb Ca la
Dona i el Colectivo de Mujeres de Matagalpa (Nicaragua) Creant una
peça teatral per denunciar els abusos sexuals i que exposa les
conseqüències que això té en la salut de les dones supervivents.
- Trobada de Tamaia, grup de la casa, a la seu de l'ONU a Ginebra,
presentant i donant a conèixer, la Xarxa Internacional d’organitzacions
d’Amèrica central i de la Mediterrània, per una vida lliure de
violències. Es va exposar la problemàtica que enfronten les dones a
Catalunya i a Espanya quan es troben davant l’àmbit judicial. Així com
també la necessitat de reconeixement polític, vinculant, al saber i
l’experiència dels grup de dones que treballen de forma directa amb
els efectes de la Violència Masclista. Per últim, també han transmès
les preocupacions de les dones del Marroc, Palestina i Centre Amèrica
davant la impunitat continuada de la violència contra les dones.
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Manteniment i reforç de xarxes de treball nacional i
estatal que es dediquen a la violència contra les
dones

Continuïtat del treball amb aquests col·lectius
Demandes rebudes de col·lectius.
Respostes donades a aquests col·lectius: les hem
pogudes satisfer? Ens han pogut reforçar
mútuament? S'adeqüaven als objectius de Cld?.

Aquest any ha estat molt actiu pel que fa a denúncia de les violències
contra les dones. Diversos col·lectius i organitzacions feministes de
Catalunya, País Valencià i Ses Illes hem creat la Plataforma Feminista
5N on al novembre de 2016 va tenir lloc a Tarragona una massiva
manifestació contra les violències masclistes i els feminicidis, donant
aixi continuïtat a les mobilitzacions contra les violències masclistes en
els diversos territoris de l'Estat Espanyol, com la que va haver a
Euskalherria durant el mes d’abril o a Madrid l'any 2015. La
Plataforma Novembre Feminista, grup de Ca la Dona, va participar
activament en la preparació de la jornada.

Incidència en els espais de participació dels grups de
dones a les institucions en polítiques contra la
violència masclista

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

Pel que fa a la nostra participació en els espais institucionals,
continuem formant part del Consell de Dones de Barcelona, el Consell
Nacional de Dones de Catalunya, el Consell Nacional de LGTBI de
Catalunya i el Consell Assessor per a la Reforma Horària. També
mantenim la nostra participació a la Taula de Dones del Gòtic i el
Consell de Dones de Ciutat Vella. Hem pogut traslladar demandes de
mesures legislatives contra la violència masclista per aportar els
nostres coneixements i sabers des dels feminismes. Com per exemple:
la necessitat de desenvolupar i implementar el Conveni d’Istanbul i el
compliment de les recomanacions de la CEDAW en matria de
violències masclistes, la reclamació de models d’atenció feministes,
que han de ser integrals i multidisciplinaris i han d’incloure processos
de recuperació, reparació i acolliment. etc
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Xarxes i suports assolits amb moviments socials en
general per a campanyes concretes.

Xarxes i suports assolits amb les entitats barcelonines

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

Aquest any ha estat marcat per una forta denuncia de la violència
masclista i els feminicidis als carrers de Barcelona i Catalunya.
D'aquesta manera, hem continuat treballant amb la Plataforma contra
les violències de gènere en les concentracions contra els feminicidis
els tercers dilluns de cada mes a la Pl. Sant Jaume i en les diverses
convocades pels col·lectius locals i de barri de Barcelona i col·laborant
també en el Fòrum contra les violències de gènere.
A més a més, hem participat i col·laborat de les diverses
concentracions i campanyes de denuncia contra les violències
masclistes tals com: 14 de febrer, concentració realitzada per
Novembre Feminista per denunciar l'amor romàntic, 5 de novembre,
manifestació dels territoris de parla catalana contra les violències
masclistes., 25 de novembre, manifestació del dia contra les violències
masclistes, etc..
Un any més hem
participat del Festival d'Arquitectura 48h Open House Barcelona,
aquest any amb rècord de visites superant les 400 al llarg de tota la
jornada.
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Factors externs
Disponibilitat de recursos a Tamaia i Dones Juristes.
Estat dels serveis públics d'atenció a les dones.

Recursos
Coordinadora / secretària de Cld i auxiliar
(remunerades), Comi de Cld. Activistes
feministes
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

Activitats
Trobada i intercanvi amb col·lectius feministes d'altres països per
connectar les diferents formes de treballar per abolir la violència
contra les dones. Acollir aquests grups i xarxes a Ca la Dona
"Aprofundir les xarxes de treball, intercanvi d'informacions i activitat
amb grups de dones de Barcelona i 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."
"Traslladar a les institucions les demandes de mesures legislatives
contra la violència masclista
Participar dels espais de participació per als grups de dones a les
institucions, per aportar coneixements, per assessorar i incidir quan
convingui en les polítiques per abolir la violència contra les dones"
"En cas que l'actualitat política ho requereixi, recerca d'aliances i
implicació dels moviments socials en general en la lluita pels drets de
les dones, contra els feminiscidis i contra les violències masclistes.
En cas que els esdeveniments ho requereixin, impuls i creació de
noves xarxes i suports amb entitats barcelonines que vulguin treballar
i denunciar la violència contra les dones
Col·laboració i participació als espais existents de denúncia de les
violències masclistes: Plataforma contra les violències de gènere,
Novembre Feminista..."
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PROJECTE F

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

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

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

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

Recull i preservació dels debats i pràctiques
treballats.

Relació costos /resultats de les activitats realitzades.

Qualitat dels debats.

Qualitat de la sistematització i comentaris /valoracions
rebudes.

Avaluació
Aquest any, hem realitzat debats que tenen a veure amb
l'agenda política dels feminismes, amb participació d'unes
40-50 dones de mitjana:
28 de gener: xerrada L’interès del menor en el dret
comparat.
11 de març: xerrada
sobre l’Alliberament nacional i feminisme
19 d'abril: obra de teatre-fòrum “La història del silenci”, una
obra que denuncia els abusos sexuals i que exposa les
conseqüències que això té en la salut de les supervivents
26 de maig: xerrada sobre Radicalitat dels Drets Humans
4-5 juny: Jornades Radicalment Feministes
16-17 dejuny: Mitjans i violències masclistes en la parella
heterosexual (organitzat per l'Observatori Origen en la qual
diversos grups de Ca la Dona participen en aquestes
jornades internacionals)
3 de octubre: Xerrada sobre el TTIP

Acollida de les activitats proposades.
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Fomentar i visibilitzar el treball de les dones
artistes

Reunions d’avaluació del desenvolupament del projecte
Aplicació del full de ruta i valoració dels passos assolits

Impulsar i dinamitzar el nostre com a un espai de
confluència i reflexió en art en clau feminista

Creació i posada en marxa de l'arxiu d'artistes dels
25 anys del FemArt
Sortir fora, fer circular el projecte per a fer que
pugui arribar a més persones
Contribució a la genealogia artística de les dones i
de l’art d’expressió feminista
Itineràncies de la Mostra a Centres Cívics

Assoliment dels passos necessaris per a desenvolupar la
web plenament, pas a pas.
Exposició
-quantitat d’inscripcions i qualitat de les obres presentades
-recepció per part de les participants a les jornades
-recepció per part del públic general
-avaluació de la capacitat de visibilització del projecte i del
treball de les artistes
Relació amb diferents centres i qualitat de la relació:
-valoració del centre sobre l’acollida del projecte
-valoració de les artistes i de l’equip del funcionament de la
itinerància
-cost i hores de feina invertides en l’adaptació i muntatge
de la mostra
-avaluació de la capacitat de visibilització del treball de les
artistes

- Aquest any s’han acomplit els objectius amb un plus de
augment de la participació en tots els àmbits i activitats de
FemArt, degut sobre tot a la consolidació de l’esdeveniment
de la Mostra i els seus efectes com a activisme artístic i
feminista amb un ja consistent recolzament ciutadà.
- Han participat en la Mostra 63 artistes i han estat
seleccionades 39. - La visita a la Mostra, ha estat d’un mínim
de 2700 persones i a la expo del més d’octubre l’han visitada
de 390.)
- S’ha produït un reconeixement del valor de l’art fet per
dones artistes i de les lectures artístiques feministes i
crítiques no sols per part de la ciutat de Barcelona, sinó
també a nivell internacional ( més de 12 països diferents han
participat en la Mostra i hem rebut el recolzament de
l’artista americana Judy Chicago).
- La Mostra (sempre acompanyada d’activitats i xerrades)
s’està reclamant com a itinerant per part de Centres
culturals i cívics de la ciutat i de ciutats perifèriques.
- Les itineràncies, a més d’estendre la Mostra com una
forma de llenguatge feminista i crític, enforteix la xarxa
d’artistes vinculades a FemArt que veuen la seva obra
exposada i comentada a diversos indrets, participant en les
xerrades i debats al llarg de l’any. (veure memòria annexa)

Qualitat de l’exposició i assistència de grups i públic
-interès de les activitats paral·leles,
assistència de públic i impressions recollides

Interès de la proposta:
-avaluació de la capacitat de visibilització del projecte i del

23

treball de les artistes
-assistència de grups i públic, i impressions recollides
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Factors externs
L'objectiu no es veu significativament afectat per
factors externs.

Recursos
Tècnica de projectes (remunerada), Auxiliar administrativa
(remunerada), Comissió Cld, Activistes per a l'organització
d'activitats.
Comissió Mostra d'Art i personal específic contractat
Tècnica, talleristes i mainadera (remunerades) espai
infantil (si s'escau) i mares i cuidadores voluntàries.

Activitats
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.
Promoure projectes culturals i artístics per posar de relleu la
tasca de les dones en aquests àmbits
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.
Mantenir, adaptat als recursos disponibles, les activitats
periòdiques per a criatures i dones entorn la coeducació,
amb especial èmfasi en fomentar cuidadans i cuidadanes
autònomes i corresponsables amb la comunitat.
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PROJECTE G

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

Objectiu específic:
f. 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.

Resultats
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.

Indicadors
% de documentació ordenada / classificada /
catalogada.

Avaluació
- Hem realitzat dues reunions plenàries del grup de
biblioteca i arxiu per tal de valorar i programar l'activitat
anual i per a fer-ne el seguiment. A més a més, a nivel
setmanal, cada dilluns i dimecres ens hem reunit per tal
Quantitat de documents que s'ha assolit digitalitzar.
d’avançar en el treball de catalogació i d’arxiu.
Respostes donades a les demandes rebudes: s'han
Hem avançat en la catalogació de monografies,
pogut atendre? Grau de satisfacció.
publicacions periòdiques i cartells.
- Hem realitzat descripció arxivística, especialment de
Relació costos / recursos disponibles / activitats
fotografíes.
- Hem creat i iniciat el fons fílmic:
videoteca, del Centre de Documentació de Ca la Dona
- Hem actualitzat la pàgina web del Centre de
Activitats realitzades, grau de satisfacció.
Documentació de Ca la Dona: el catàleg en línea ja té més
Sistematització posterior.
de 5000 registres.
Atenent les
Efectivitat de la formació desenvolupada en relació a peticions de preservar la memòria històrica des de
les tasques a realitzar.
l'experiència de les dones del moviment feminista, s'ha
col·laborat amb l'Arxiu d'Història de la Ciutat que volen
Xarxes establertes / potenciades amb altres Centres
celebrar els 40 anys de les Primeres Jornades Catalanes
de Documentació o entitats que treballin en memòria
de la Dona i amb el Comissionat de Programes de
històrica.
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Memòria de l'Ajuntament de Barcelona en la
programació de les activitats "en moviment[s].dones de
Barcelona. [40 anys i més... 1976-2016".]
1. Hem aconseguit difondre i posar en valor el fons del
Centre de Documentació de Ca la dona
2. Hem avançat en la catalogació del fons propi de CLD
3. S'han catalogat 1.080 exemplars de monografies
4. S'ha avançat en la catalogació de publicacions
periòdiques (942 exemplars)
5. S'ha avançat en la catalogació de cartells (304 cartell
nous)
6. S'han revistat catalogacions antigues per a ajustar-les
al nou sistema Tesaurus Dona i Classificació Ca la Dona.
7. Contractació auxiliar de biblioteca i arxivera per a
avançar en el tractament de la documentació. La
contractació ha estat limitada per l'escàs pressupost
disponible a contractes de curta durada i a temps
8. Demandes d'estudiants i consultes: total 172 peticions
- Atenció i assessorament a les demandes en treballs de
recerca universitaris, per part d'investigadores
d'universitats catalanes i estrangeres.
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- Atenció, assessorament i seguiment de treballs de
recerca d'estudiants de secundària encaminats a la
coeducació i divulgació dels valors feministes.
- Atenció i informació a demandes provinents de
professionals de la comunicació, agents d’igualtat i
personal dedicat als serveis socials de diversos
ajuntaments i institucions.
Factors externs

Recursos

Activitats

Disposar dels recursos de finançament públic necessaris per
a la nova realitat de Ca la Dona.
Termini de finalització de la rehabilitació de l'edifici de
Ripoll 25 i manteniment de la cessió a Ca la Dona.

Tècnica de projectes (remunerada), Auxiliar ade
biblioteca (remunerada) Comissió Cld, Activistes del
Cdoc

Continuar l'ordenació i classificació de la documentació
existent així com les noves arribades.
Avançar en la digitalització de materials.
Atendre les demandes d'entrevistes i consultes
d'estudiants, museus, centres de documentació i d'altres,
sobre la història del moviment feminista.
Reprendre el treball del Fons d'Història Oral.
Gestionar l'acollida de nous fons.
Mantenir la relació amb la Red de Centros de
Documentación de Mujeres del Estado Español.
Realitzar activitats de divulgació de la memòria històrica
de les dones del Moviment Feminista.
Formació de voluntàries.
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