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RESUM. ASSEMBLEA ORDINÀRIA de SÒCIES.  
30 de maig de 2007, a les 19.00 

Assistents: Paqui Ocón, Isabel Nuncio, Dolo Pulido León, Amada Santos, Montse Otero Vidal, Felisa 
Plou, Bea Masià, Lucie Foissin, Xus Penyaranda, Loredana Cozzi, Mireia Bofill, Mercè Otero-Vidal, 
Gemma Sahún, Marta Carreras, Anni Drets, Teresa Sanz, Maria Morón, Àngels Pujol, Vicki Moreno, 
Montse Cervera, Nati Murdialgaray, Alícia Oliver, Maria Inés Amoroso, Carme Alemany, Antònia 
Pallach, Carolina Egio, Mireia Coromina, Marta Farrés Anglada, Betlem Cañizar Bel, i dues dones més. 
Ordre del dia: 

1. Projectes i activitats de Ca la Dona: valoració i propostes 

a. Balanç del curs: informe econòmic, de sòcies i de l’activitat 
b. Pressupost i projectes en marxa pel 2007-2008 

2. El projecte de Ca la Dona en relació a l'espai físic 

Avaluació del procés de trasllat a Ripoll, 25. Estat de la qüestió. 
Debats en marxa. Pros i contres. 

3. Diversos. Proposta de FIARE. 

Resum* 

Projectes i activitats de Ca la Dona: valoració i propostes 
Expliquem els aspectes més rellevants de la memòria i els projectes de l’activitat (podeu consultar-la a 
www.caladona.org o demanar-les a la secretaria per a què us les fem arribar. 
Respecte al balanç i pressupost (disponibles a la secretaria), continuem en la línia ja presentada a 
l’assemblea del 2006. Queden presentats i aprovats per l’assemblea. Pel que fa als ingressos: 

– El 2006 els ingressos propis han suposat un 20% del total. Els ingressos per subvencions estan 
diversificats: diputació, ajuntament -serveis personals bàsicament- i generalitat -treball i 
indústria, actuacions comunitàries, família, ICD. El progressiu increment dels ingressos està 
relacionat amb la diversificació dels projectes presentats a diferents departaments de la 
Generalitat i, també, pels plans d'ocupació demanats els darrers dos anys. En el 2007, amés,  hi 
ha una entrada específica, de 82.000 euros, per al projecte de Ripoll, 25, provinent de la Junta 
Distribuïdora d’Herències Intestades en la que hi participen les diferents administracions. Arrel 
d’això, el % d’ingressos propis previst per al 2007 és redueix fins el 12,5%. 

– Els ingressos propis es mantenen, ja què no aconseguim superar el sostre de les 400 associades i 
tenim pocs ingressos per altres activitats. 

Respecte a les despeses, els canvis més rellevants són: 

– El 2006 i el 2007 hi ha una partida important de despesa relacionada amb reparacions i 
manteniment, degut a la necessitat de renovació d’algun mobiliari i la pintura de la casa, així com 
per les reparacions derivades de l’edat de la casa. Una part important d’aquesta despesa està coberta 
per una subvenció específica. 

– La revista té una despesa major enguany perquè s’està assolint la bimensualitat 

– Els 82.000 euros obtinguts per al 2007 per al projecte de Ripoll, a través de la convocatòria 
d’herències intestades, es destinaran a treballs arqueològics i arquitectònics i la seva gestió. 

                                                 
*Descarregueu-vos les diapositives de la presentació realitzada a l'assemblea, a www.caladona.org. 
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– Informem que vam prestar a la Xarxa Feminista 12.000 euros per a la realització de les jornades, 
que ens tornaran a la tardor, i que la Xarxa de dones contra la violència ens ha de retornar un 
préstec de 1.500 euros 

– Increment de les despeses salarials per l’augment de l’equip de secretaria. Com hem dit, amb el 
finançament (75%) de dos plans d’ocupació (2005-2006 i 2006-2007). Es proposa que, donat que 
un equip de tres persones pot ser un equip estable a la secretaria en relació al volum de treball, 
s’estabilitzi la contractació. S’expressa el dubte per part d’algunes sòcies que pot ser un equip massa 
gran per l’activitat que tenim? Actualment hi ha una dona dedicada a Ripoll i coordinació i a dur a 
terme algunes activitats, i dues dones dedicades al projecte de Ca la Dona i la casa actual.* 

– La mostra d’art continua en expansió, pel nombre d’artistes implicades, per l’activitat, per la 
implicació d’altres espais artístics. Hi ha, per tant, un increments anual de despesa. Proposem 
demanar un pla d’ocupació per a provar de descarregar una part de la feina de la secretaria i 
concentrar-la en la curadora.* 

– El centre de documentació té un increment de despesa relacionat amb la documentalista que hi està 
treballant, però té també un increment dels ingressos a través d'’un pla d’ocupació (que cobreix el 
75% de les despeses salarials). Proposem renovar-lo per a enllestir el projecte actual del Centre. 

– Neteja de la casa: no aconseguim, malgrat les reunions i converses mantingudes, que els objectius 
de treball es compleixin. Proposem finalitzar el contracte de la treballadora actual, que porta 8 anys 
a la casa i té un contracte indefinit. A l’assemblea som conscients, en general, de què la casa no està 
com podria estar. S’expressa que una decisió com aquesta és delicada i que ho hem de pensar molt 
bé i buscar fórmules alternatives per a assolir l’objectiu sense prescindir d’una treballadora, però en 
general es valora que si les dones que estan més properes al dia a dia de la casa han arribat a aquesta 
conclusió després d’intentar altres opcions, es tiri endavant.* 

I, finalment, PROPOSEM CELEBRAR L’ANY VINENT ELS 20 ANYS DE CA LA DONA. Hi ha 
idees diverses: editar un recopilatori de les revistes d’aquests 20 anys, fer una festa, un documental... Es 
crearà una comissió per a muntar aquesta celebració. 

El projecte de Ca la Dona en relació a l’espai físic 
Totes coneixem quin és l’estat actual de la qüestió, del que s’ha anat informant periòdicament a les 
sòcies amb les butlletines i a través de la web. Es presenta l’estat de la qüestió (veure les diapositives 
esmentades anteriorment, a www.caladona.org. 

Pel que fa a les actuacions previstes per a aquest 2007 (avantprojecte arquitectònic i projecte 
arqueològic, recerca de finançament, debat sobre el projecte de Ca la Dona): 

- L’avantprojecte arquitectònic que hem de presentar per a la recerca de finançament està llest. 
Preveiem tancar la recerca de finançament com a màxim a la tardor, per a poder decidir-nos 
abans que acabi l’any. El desembre està prevista la signatura de la cessió de l’edifici per part de 
l’ajuntament. L’avantprojecte definitiu està sotmès al procés de participació. 

                                                 
*En el moment de redacció d’aquest resum, la situació és la següent: 
- la Marta, de la secretaria, canvia de feina. Per tant, s’ha realitzat una convocatòria per a la seva substitució, amb un 

contracte inicial d’un any. 
- la Mostra d’art continuarà per ara amb la mateixa estructura remunerada que fins l’actualitat: secretaria de Cld + 

coordinació externa, per dificultats en la gestió del pla d’ocupació. 
- arrel de propostes posteriors a l’assemblea, es parlarà amb la treballadora responsable de la neteja per tal de tornar a 

intentar que la relació laboral continuï, sempre que la treballadora assoleixi uns objectius mínims dins d’un termini 
establert. Aquesta proposta neix d’una sòcia present a l’assemblea, amb el compromís d’implicar-s’hi en la resolució 
del conflicte. 
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- Entre l’estiu i la tardor s’ha de realitzar la diagnosi de l’estat de l’estructura de l’edifici (en el 
marc del conveni amb la UPC), així com aprofundir l’estudi de la intervenció arqueològica que 
caldrà realitzar (en conveni amb la UB). Ambdues intervencions tenen per objectiu ajustar el 
pressupost i el volum de l’obra abans de la signatura del conveni. 

 

Debat entorn el projecte de Ca la Dona:  

La comissió ampliada es troba mensualment, s’ha fet una reunió de grups, assemblees... el debat no es 
tancarà a la tardor, ja què es tracta d’una discussió que sempre estarà en procés i que no es vincula 
directament a Ripoll, però hi ha alguns temes que sí hem de poder consensuar abans de la signatura de 
la cessió (si es decideix tirar endavant amb Ripoll). 

A l’assemblea hem continuat en la línia dels debats fets en altres espais (reunió de grups o 
comissions ampliades) reflectits a les butlletines. Es reconeix de forma general que el camí que 
estem fent per a debatre sobre Ca la Dona, motivat per la possibilitat de canviar d’espai, està sent 
molt valuós, encara que ens generi crisis. Hem de poder compartir també allò positiu i, amb totes 
les dificultats, ho estem fent bé i hem compartit moltes coses. A la vegada, però, ens està costant 
avançar en la discussió. 

Els dubtes que apareixen entorn Ripoll tenen a veure amb la gestió del projecte, però també amb la 
forma com cadascuna entenem i ens vinculem a Ca la Dona. En aquest sentit, els debats sobre el 
projecte no ens permeten decidir ara sí o ara no, però sí avançar en la discussió.  

I per a poder avançar, és important que sapiguem separar la discussió sobre el projecte de Ca la 
Dona de la discussió sobre la necessitat del trasllat. 

Cal continuar treballant en la línia que apareix a la butlletina número 5 (veure www.caladona.org): 
desenvolupar criteris de gestió, el projecte de Ca la Dona, la recerca de finançament. 

Amb alguna excepció, hi ha consens en què no podem continuar al carrer Casp: perquè estem de 
lloguer (el contracte venç el març del 2010), perquè volem un espai públic i gratuït, perquè no és un 
espai accessible, perquè l’espai ens limita -no podem improvisar reunions ni activitats per manca de 
lloc, la secretaria no té un espai digne, etc. 

Vivim en una contradicció que és normal que ens angoixi. Estem treballant per un projecte sobre el 
que no tenim consens, i que només parcialment està aconseguint general il·lusió dins la casa. 

Es recorda que el procés de Ripoll s’ha de fer compatible amb la dinamització de les relacions i 
l'activitat de Casp, que no s'han de veure ressentides per les energies dedicades a Ripoll 

I es reconeix l'esforç de difusió de la informació sobre tot aquest procés, important per a un bon 
funcionament de Ca la Dona: butlletines, web, comissions... 

 

A partir d'aquí: 

- Una part de les dones de l'assemblea pensen que cal anar cap a Ripoll i que, malgrat l'acord de 
l'assemblea per a fer la recerca de finançament i veure la viabilitat del projecte, ens hem retardat 
molt a causa de les discussions sobre el projecte de Ca la Dona. Ara està arribant el moment que 
puguem ser una mica més resolutives i decidir quelcom. Ripoll és un projecte de futur per a Ca la 
Dona, de creixement i obertura, de deixar i rebre per a poder atreure i créixer. 

A més s'estan generant vincles i compromisos engrescadors: amb la UPC, amb la UB, amb les 
estudiants, amb altres dones. Portem molt de temps treballant-hi i es va avançant. Cal tenir-ho 
present. En els dos anys que portem amb el projecte, tampoc ha sorgit cap alternativa. 
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S'expressa que hi ha sòcies, i també grups de dones de fora de Ca la Dona que potser no estan tant 
en el dia a dia de la casa, que donen per fet que anem a Ripoll, tal com s'havia aprovat en una 
assemblea. 

També es recorda que les dones que més implicades han estat en el projecte de Ripoll necessiten de 
les aportacions i les crítiques de les altres dones que, tot i respectant el treball fet, han de poder-se 
expressar. 

- Altres dones donen un sí condicionat a Ripoll: sempre que aconseguim el finançament i que 
tinguem clares algunes qüestions bàsiques del projecte de Ca la Dona que volem (i en aquest sentit 
les discussions de grups o a l'ampliada són molt importants): si volem o no algun treball mixte, 
quina mena de “serveis” oferim, a què donem centralitat... Sempre que, per exemple, no passem de 
la Ca la Dona actual a una de 2000m2 abocada a generar activitat per a poder omplir l'espai -i, en 
aquest sentit, es pot pactar una determinada ocupació i gestió de l'espai. 

- Una altra part de dones pensa que hem de tenir un espai digne i ampli, però que Ripoll és un 
projecte gran i arriscat. Hem de revisar els projectes que desenvolupem i centrar-nos en Ca la Dona 
com a espai de relació de grups i dones i de generació de pensament feminista. 

Tot i que Ca la Dona no és només un espai de grups sinó de sòcies i dones, i que les necessitats dels 
grups depenen del seu funcionament i activitats diverses, no podem oblidar que en general els grups 
no estan especialment motivats amb el projecte ni disposats a una gran implicació. I aquesta 
implicació, i la de les sòcies, és la important (i no tant la de les universitats o les institucions). 

- Surt també la proposta de buscar sòcies per a Ripoll entre el moviment pacifista i ecologista, per a 
construir una Ca la Dona més permeable que l'actual respecte a altres moviments socials fins i tot 
mixtes. Expliquem, però, que l’ajuntament demana una interlocució única en la rehabilitació de 
l’edifici. 

- I, finalment, una sòcia recorda que els debats que s’estan generant en l’assemblea són molt 
similars als que es donaven quan es va fer el pas de la Ca la Dona de Gran Via a la de Casp. 

 

Hi ha consens en què va arribant el moment de poder resoldre alguna cosa: Ripoll és una despesa, 
moltes reunions, treball remunerat i no remunerat dedicat al procés... estaria bé anar avançant cap a 
saber si hi anem o no. Si anar a Ripoll és viable, aconseguim el finançament, i ho acordem, doncs 
ens concentrem en el projecte.  

En aquest sentit, caldrà convocar aviat una assemblea de sòcies amb caràcter resolutiu, en la 
convocatòria de la qual s’expliciti clarament que aquella és l’assemblea decisòria sobre si anem o 
no cap a Ripoll. 
La construcció d’aquest consens és complicada, mai estarem totes d’acord. Cadascuna de nosaltres, i Ca 
la Dona com a projecte, haurem de renunciar a coses i guanyar-ne d’altres. Sigui quina sigui la decisió, 
hem de poder generar un procés d’il·lusió, d’obertura, de creixement físic i/o polític. 

 

Diversos. Proposta de FIARE.  Queda pendent aquest punt de l’ordre del dia. 


