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Ca la Dona G58505280 Memòria 2010

Dades bàsiques de l'entitat

Entitat Associació Ca la Dona

Nom del projecte Un espai de dones i per  dones. Projecte General.

NIF G-58.505.280

Domicili social Casp, 38, principal 08010 Barcelona 

Telèfon 934 127 161 

Fax 934 123 996

Pàgina web www.caladona.org

Correu-e caladona@caladona.org

Xarxes socials http://twitter.com/caladona; http://www.facebook.com/caladona.

Horari de secretaria Atenció presencial: de dilluns a dijous, de 10 a 14 h i de 16 a 20 h.

Atenció telefònica: de dilluns a dijous, de 12 a 14 h i de 17 a 20 h.

Núm. Registre entitats 9508

Any de constitució 1988

Número de sòcies 440 tot i que el nombre de participants o involucrades  és més elevat.

Altres  entitats  en  xarxa  amb 
aquest projecte

Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison, Llibreria Pròleg, les entitats amb seu a Ca la 
Dona,  entitats amb les  que col·laborem de forma puntual  (Entrepobles,  Cooperacció,  ACSUR, 
FAVB, Ruta Pacífica de las Mujeres, etc.), institucions catalanes responsables de polítiques per a 
les dones, etc.
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Introducció

Ca la Dona és un espai de trobada i relació entre dones i grups de dones, obert a la participació i a les propostes de les dones que ho desitgin. És un  
espai físic, i simbòlic, un lloc d’experiències polítiques, de reflexió i producció de pensament.

Donat el tipus d’activitat que realitzem, per què som un espai de relació i trobada, i per l’organització oberta i en xarxa de dones i grups, és difícil  
captar en una memòria bona part de l’activitat i del que s’esdevé diàriament a la casa. També es fa difícil recollir en aquestes planes les connexions i la  
transversalitat de les activitats que desenvolupem, cap de les quals és un projecte autònom i independent de les altres.

Com cada any, hem continuat treballant els objectius que defineixen el  projecte. Aquests objectius, sota la finalitat de “promoure un espai de trobada,  
d’intercanvi, de reflexió i de treball per a dones des d’una perspectiva feminista, amb la finalitat de lluitar contra les discriminacions promovent  
societats basades en el respecte mutu i les relaciones entre iguals” (Estatuts de l’associació), es concreten en:

Afavorir l’associacionisme de dones 

Oferir instruments per a un millor funcionament dels grups de dones: 
espai de reunió i treball, assessorament per la formació i el funcionament 
de grups de dones, accés a la informació…

Potenciar  la  presència  visible  dels  grups  de  dones  en  els  espais  de 
participació ciutadans.

Facilitar  la  trobada  i  l’intercanvi  entre  grups  de  dones,  la  creació  de 
xarxes i sinèrgies.

Potenciar espais de debat i reflexió feminista

Fer  visible  i  reconeguda,  i  potenciar  la  presència  al  país  del  debat 
feminista i la perspectiva de les dones.

Recrear i experimentar les possibilitats de transformació social des del 
pensament feminista i el fer de les dones.

Oferir  mitjans per a la comunicació  escrita o perdurable de la reflexió 
feminista.

Conèixer i intercanviar experiències entre dones

Oferir  espais  per  a  la  trobada  i  l’intercanvi  entre  dones,  en  l’àmbit 
personal i polític, des de la seva pròpia autonomia.

Facilitar espais d’accés, intercanvi i flux de la informació.

Enfortir l’autonomia de les dones

Potenciar  i  facilitar  l’apoderament  i  autonomia  de  les  dones  a  nivell 
individual  i  col·lectiu,  a  través  del  treball  en  un  “espai  propi”  on  es 
possibilita el trencament de les subordinacions de sexe.

Promoure  un espai  d’informació,  assessorament,  derivació  i  orientació 
per a dones des d’una perspectiva feminista.

Promoure les activitats culturals i les capacitats artístiques de les dones.

Potenciar i ampliar la presència de la pròpia Ca la Dona.
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Descripció del desenvolupament de l'activitat

Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

Xarxes i Campanyes

Secretaria de la Campanya pel Dret a l'Avortament

Ca la Dona és on té la seu la Campanya pel Dret a 
l'Avortament, i en realitzem el seguiment, la coordinació 
tècnica i tasques de secretaria.

La Campanya va néixer el gener del 2008 arrel de la 
campanya ultraconservadora i ultracatòlica contra el dret a 
decidir de les dones. S'hi van adherir125 grups de dones i 
altres associacions. (més informació a 
www.caladona.org/avortamentlliureigratuit.html).

Objectius específics 2010:

• Avaluació de la Campanya.

• Tancament de la Campanya tal com ha estat fins el 
moment.

• Continuïtat: seguiment de l'aplicació de la Nova Llei 
d'Avortament a Catalunya, tant en l'àmbit de la salut com en 
l'educatiu. Sensibilització sobre el dret al propi cos i els 
drets sexuals i reproductius.

L'aprovació el març de 2010 de la “Llei Orgànica de derechos 
sexuales y reproductivos y de la interrupción del embarazo”  ha 
marcat un punt i seguit en el treball de la Campanya. 

Hem procedit al tancament de la línia de treball seguida 
anteriorment (sensibilització i demanda del reconeixement del dret 
de les dones al propi cos)  per a aprofundir en  canvi en el 
desenvolupament de l'aplicació de la llei, amb les següents línies de 
treball:

• Incidència política i sensibilització:   treball en xarxa amb 
grups de dones de la resta de l'Estat per al seguiment i garantia de 
l'aplicació de la llei.  Participació en xerrades. Continuïtat del 
butlletí de la Campanya, amb menor periodicitat que el 2009. 
Difusió del manifest del Dia Internacional per la Despenalització de 
l'Avortament.

• Àmbit sanitari:   suport a la Xarxa de Dones per la Salut en el 
seguiment de la implementació de les mesures incloses en la llei per 
a la prestació de la interrupció de la gestació

• Àmbit educatiu  : creació del grup d'ensenyants, dins la 
Campanya, per tal de promoure la implementació de l'educació 
afectiva i sexual a les escoles. L'acció prevista pel 2010 ha estat 
l'elaboració, amb la Xarxa de Dones per la Salut, de la web 
“Formació afectiva i sexual. Eines de treball”, on es recullen i 
seqüencien recursos per a l'educació sexual i afectiva als diferents 
nivells d'ensenyament, com a eina de suport al professorat. 
Detectem que existeixen guies, pràctiques i recursos, però que 
manca una bona calendarització per amb objectius i eines per a cada 
etapa educativa. Web realitzada amb el finançament de l'Institut 
Català de les Dones, a través de la Xarxa de Dones per la Salut. 

(Quan el treball és 
remunerat, s'indica 
amb una R)

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona. 
Betlem Cañizar Bel 
(R)

Suport i seguiment: 
Montse Cervera 
Rodon.

Finançament per a la 
realització de la web: 
Institut Català de les 
Dones a través de la 
Xarxa de Dones per 
la Salut.

Grups de la 
Campanya pel Dret a 
l'Avortament. Xarxa 
de Dones per la 
Salut. Grup de Dones 
Ensenyants.

Estructura i espais de 
Ca la Dona. 
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

Enguany s'han realitzat 10 reunions.

Hem participat, entre d'altres, a:

19 de gener, 20h, a l'Escorxador. Xerrada a Vilafranca del 
Penedès, organitzada per OSAN (Sandra Campañon, dones de 
Revolta Global)

30 i 31 de gener, taula debat en el marc del Fòrum Social Català 
(Sandra Campañon, Dones de Revolta Global)

febrer: recollida de suports contra el judici, a Polònia, Katowice, 
d'Alicja Tysiace per haver provat d'exercir el seu dret a l'avortament 
terapèutic. Al 2007, va aconseguir que la Cort Internacional de 
Drets Humans condemnés a Varsòvia per haver refusat el seu dret a 
l'IVE. A través de la Marxa Mundial de les Dones.

26 de febrer, nota de premsa davant l'aprovació de la llei de drets 
sexuals i reproductius.

Març 2010, article per Illacrua.

26 de novembre: xerrada a Vilafranca, amb OSAN. (Gemma 
Sahun Serena, Associació de Dones Juristes)

Debat sobre el treball sexual

Volem iniciar un procés per a posar en comú les diferents 
propostes sobre el treball sexual i el què aquest suposa pel 
feminisme. Ca la Dona facilita, pel lloc polític en el què 
estem situades, debatre des de diferents posicions, partint 
del respecte a la decisió de cada dona sobre la seva pròpia 
vida.

L'objectiu és trobar-nos entre els col·lectius que treballen 
amb prostitutes (Àmbit Dona, Genera, Adoratrius, etc.), les 
treballadores sexuals, i els grups de dones amb posicions 
concretes (secretaries de dones de partits, Dones d'Enllaç, 

S'han realitzat contactes amb diferents entitats, s'ha assistit a les 
Jornades d'Acció contra la Trata, ens hem fet ressò de debats sobre 
el tema, però no hem desenvolupat el treball de debat entre les 
diferents posicions que teníem previst.

Les causes han estat diverses. Entre elles la complexitat del tema i 
de les formes d'abordar-lo; i la reducció dels recursos de Ca la Dona 
en paral·lel a l'emergència d'altres temes en l'agenda política. Tot 
plegat ens ha fet posposar aquest treball per a un altre moment.

Així, aquest debat ha estat substituït per:

Difusió i 
comunicació: Joana 
G. Grenzner (R).

Seguiment i enllaç 
amb col·lectius i 
premsa: Montse 
Pineda Lorenzo, 
Glòria Casas Vila.

Participants: grups 
membres de Dones 
contra el Papa, 
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

etc.) per a generar un procés complex de debat que ens 
permeti avançar en el pensament i pràctica feminista sobre 
el tema, amb la possible edició de monografies i l'elaboració 
de propostes concretes.

Les dones no t'esperem. Feministes  contra el Papa. Jo no t'espero

La visita del Papa Benet XVI va motivar que, des de Ca la Dona, es 
promogués un grup de treball per la laïcitat, que va començar els 
seus treballs el 6 d'octubre, organitzant una campanya aprofitant la 
seva visita.  Aquest grup va ser molt dinàmic, heretant en part les 
xarxes generades amb la Campanya pel Dret a l'Avortament, que té 
en el seu eix central la laïcitat. 

Van formar part del grup dones de col·lectius molt diversos.

Com a Ca la Dona vam ser també integrants de la Plataforma Jo no 
t'espero.

Valorem molt positivament la repercussió que va tenir la creació 
d'aquest grup: s'ha assolit que el discurs feminista i la perspectiva 
de gènere s'inclogui en els actes dels diversos col·lectius entorn la 
visita del Papa; una bona visibilitat de l'agenda feminista; i la 
implicació de col·lectius i dones diverses, amb especial rellevància 
de la participació de dones joves. Podeu veure la repercussió als 
mitjans de comunicació a: 
http://www.caladona.org/2010/10/2046/  http://www.caladona.org/2010/10/  
2046/     )

La laïcitat havia sorgit ja com a proposta de treball a l'assemblea 
ordinària de sòcies del mes de juny. Amb la promoció de Dones 
contra el Papa hem situat la laïcitat com a eix de treball a Ca la Dona 
i alguns dels grups que hi tenen la seu (Dones x Dones, Xarxa 
Feminista, Marxa Mundial). Participem en la campanya Apostasia  
és alegria com a punt de recollida de certificats.

Activitat desenvolupada:

4 de novembre, participació en la concentració a la Plaça Sant 
Jaume contra la visita del Papa convocada per Jo no t'espero. 
Participació en l'organització de la manifestació. www.jonotespero.cat 

Comissió Ca la Dona. 

Recursos materials i 
espais de Ca la Dona.
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

7 de novembre, organització, des de Dones contra el Papa, de la 
concentració “Les Dones no t'esperem!”. 11h. Pl. Universitat de 
Barcelona. 250 assistents.

Comissió 8 de març

Des de Ca la Dona engeguem i donem suport a la Comissió 8 
de març, que anualment organitza els actes i la manifestació 
central del Dia Internacional de les Dones. La secretaria fa 
algunes tasques de gestió, centralització i difusió de la 
informació, i dones de la Comissió de Ca la Dona i altres 
grups de la casa participen a la Comissió, juntament amb 
altres grups i col·lectius.

Enguany s'han afegit a la Comissió amb un paper més protagonista 
col·lectius de dones no directament vinculats a l'àmbit del 
feminisme, aportant la seva visió i maneres de fer, amb el què 
suposa de fer un treball per a debatre i repensar maneres, lemes i 
estratègies.

Anys anteriors els costos d'organització del 8 de març s'havien 
reduït (bàsicament en temes de publicitat), i enguany, com a 
novetat, s'ha decidit que els actes del 8 de març havien de ser 
sostinguts pels propis grups de dones implicats, Això ha suposat, 
d'una banda, reduir la càrrega de treball de la secretaria de Ca la 
Dona per aquest projecte, i de l'altra banda la implicació econòmica 
de dones i grups en substitució de l'obtenció de fons via subvenció.

La manifestació unitària del 8 de març 2010 va estar marcada per la 
neu i el fred intens. La celebració va coincidir amb el primer dia de 
la nevada del març a Barcelona, de manera que només 100 dones 
van atrevir-se a assistir a la manifestació, que malgrat això, es va 
realitzar fins el final. 

La festa, el dia 6, al Bar el Brot de la Farinera del Clot , va ser un 
gran èxit de participació, amb la presència de moltes dones joves, 
cosa que valorem positivament. Van punxar La Niki i Sabotage

Es va decidir no realitzar la tradicional taula rodona, ja què cada 
any més associacions celebren el 8 de març amb múltiples debats i 
taules rodones arreu de Catalunya. Aquest era un tema que feia uns 
anys es debatia, i enguany s'ha decidit, finalment, fer el canvi.

Dones de la Comi 8 
de març, amb la 
participació de dones 
de la Comissió Ca la 
dona.

Recursos materials i 
espais de Ca la Dona.

Difusió i 
comunicació, suport 
en la gestió: 
secretaria Ca la Dona 
(R).
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

La nova casa: Ripoll, 25 

A finals de 2003 vam iniciar un procés de recerca d'una 
nova seu, un espai més ampli, accessible i en millors 
condicions. Les motivacions eren sobretot dues: la saturació 
del local actual, i la manca d'accessibilitat de l'espai, que 
impedeix l'entrada d'associacions com les Dones no 
Estàndard, que volen participar de Ca la Dona, i en general 
dificulta molt (si no impossibilita) l'accés a les dones amb 
mobilitat reduïda.

En aquesta recerca, en la què vam comptar des del primer 
moment amb el suport de les institucions catalanes, vam 
arribar a un acord per a la cessió d'una finca municipal. 
Així, Ca la Dona i l'Ajuntament de Barcelona, a través de la 
regidoria de Ciutat Vella i la regidoria de Dones, i amb el 
suport de la Generalitat de Catalunya i la Diputació de 
Barcelona, vam arribar el 4 d'abril del 2006 al preacord de 
cessió de la finca municipal situada al carrer Ripoll, número 
25.

Es tracta d'una finca patrimonial  en mal estat de 
conservació. Per a poder ser utilitzada, i evitar el seu 
progressiu deteriorament, necessitava d'una intervenció 
integral, que inclou importants treballs arqueològics i 
patrimonials. Un dels seus valors principals és que té 
integrada, en els murs de l'edifici, la secció de l'aqüeducte 
romà de Barcelona. Entre d'altres, s'han troba vestigis alt 
medievals molt valorats per l'equip arqueològic.

Els acords de treball entre entre les institucions catalanes i 
Ca la Dona suposen per a Ca la Dona el lideratge del procés 
arquitectònic i arqueològic, del disseny i usos de l'edifici i la 
generació d'un espai per a dones gestionat per nosaltres 
mateixes, tal com hem funcionat des de fa ja vint anys. No 

Accions 2010:

Tancament de les obres 2009, finalització del FEIL.

Assoliment de finançament de la Generalitat de Catalunya per a 
continuar la Direcció Facultativa (67322 euros).

Recerca de finançament per a l'obra. El novembre de 2010 s'ha 
assolit finançament (Ajuntament de Barcelona, 800.000 euros) per 
a finalitzar la planta baixa, tancaments i coberta. Les obres seran 
gestionades per BIMSA, i la DF duta per Ca la Dona -UPC.

S'ha realitzat realitzat el pressupost per al moblament de l'edifici, 
pel qual tenim el compromís de suport de la Diputació de 
Barcelona, a través de l'Àrea de Polítiques d'Igualtat Home-Dona.

A nivell participatiu hem realitzat:

La Comi Ampliada s’ha consolidat com a espai de treball, passant a 
ser absorbida per la Comi de Ca la Dona. Això suposa que l’equip de 
dones implicades en la gestió i coordinació del projecte global de Ca 
la Dona ha crescut.

Actualment estem treballant en la definició del que anomenem 
“tercera fase”. És a dir, el que suposarà per a Ca la Dona ser a la 
nova seu de Ripoll 25. 

De les activitats realitzades, destaquem:

Butlletina número 15, gener 2010. Queda pendent de realitzar la 
butlletina 16, per a explicar l'estat de la qüestió el desembre del 
2010. Enguany hem reduït el nombre de butlletines, per manca de 
recursos.

8 de febrer: taller instal·lacions

26 de Febrer 2010: Encontres en la Tercera Fase. Proposem 

Subvenció específica 
d'Acció Social i 
Ciutadania -Obra 
Social La Caixa per a 
la Direcció 
Facultativa. 67622 
euros.

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona. 
Betlem Cañizar Bel 
(R).

Direcció Facultativa: 
Sandra Bestraten 
Castells -Càtedra 
Unesco de 
Sostenibilitat (R).

Equip de suport i 
seguiment del 
projecte: Felisa Plou 
Prades i Maria Moron 
Martin (des del 
setembre 2010).

Seguiment del 
projecte: Comissió de 
Ca la Dona.

Estructura i espais de 
Ca la Dona.

Participació 
d'estudiants de 
l'Assignatura 
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

cal, potser, insistir en la importància d'un equipament con 
aquest en un espai accessible, cèntric i proper a les 
connexions del transport públic (FGC i RENFE) com és el 
carrer Ripoll de Barcelona.

L'edifici inclourà, també, un  casal infantil municipal amb 
accés al jardí romàntic i a tocar de l'aqüeducte romà. 

Esperem que, amb l'aposta per aquest projecte, la casa 
creixi com a espai de treball, recursos i de referència pels 
col·lectius de dones de Catalunya, així com un espai de 
dinamització i dignificació del barri, a través de les 
actuacions associatives i la visibilitat de les aportacions en la 
construcció de la comunitat de les dones i les criatures.

Calendari d'actuació

2003-2006: recerca de nova casa, amb el suport de 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació i la Generalitat.

2006-2009: procés participatiu per elaborar el projecte 
bàsic arquitectònic (en conveni amb la UPC -Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat -professora Sandra Bestraten). 
Jornades de debat sobre el projecte de Ca la Dona

2007: primera fase d'excavacions arqueològiques per a 
determinar l'abast i el cost que pot tenir la rehabilitació de 
l'edifici (Ca la Dona en conveni amb UB-Fundació Bosch i 
Gimpera, professora Gisela Ripoll). Amb finançament de 
l'Institut Català de les Dones, Departament d'Acció Social i 
Ciutadania de la Generalitat, i de Ajuntament de Barcelona.

2008: Projecte executiu (Ca la Dona en conveni amb 
Càtedra UNESCO). Amb el finançament  l'Institut Català de 
les Dones -conveni caixes.

2009: rehabilitació i consolidació estructural de l'edifici. 

començar el curs reprenent el treball entorn el projecte de Ca la 
Dona. Venim de Granada, plenes d'energia feminista i de múltiples 
reflexions. Quins són els reptes de futur per aquest espai feminista, 
el de les dones i el dels grups? Com els volem encarar? Recordem 
que vam fer ja una primera fase de debats sobre el cor de Ca la Dona 
però, de tot plegat, què volem reforçar, què podem projectar, què 
pensem millorar, quins debats tenim damunt la taula?

15 de març: acte oficial del Col·legi d'Arquitectes amb motiu del 8 
de març, “Arquitectura, sostenibilitat i gènere”, a la Sala d'actes del 
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya.  a través de l'experiència de 
participació feminista de rehabilitació de la futura seu de Ca la 
Dona, al carrer Ripoll 25. 

Ponents: Itzíar González, arquitecta i regidora de Ciutat Vella; 
Sandra Bestraten, arquitecta i professora de la UPC. Arquitecta de 
Ca la Dona. Presenta la conferència: Rehabilitació de l'edifici de Ca 
la Dona: participació i sostenibilitat. Presenta l'acte: Luís Comerón, 
degà en funcions del COAC. Modera: Carla Habif Hassid, vocal de la 
Junta Directiva de la Demarcació de Barcelona del COAC. Membre 
de la Comissió de Gènere COAC. Organitza: COAC, col·labora: AJAC 
i AUS (Arquitectura i Sostenibilitat). Participants: aproximadament 
80 persones.

13 d'abril: visita a l'edifici amb la portaveu d'ERC, la regidora de 
Dones i FCV.

7 d’octubre, reunió amb la Regidoria de Dones i Joventut de 
l’Ajuntament de Barcelona.

1 de juny: visita a l'edifici amb el jurat dels premis Catalunya 
Construcció, del qual en som finalistes.

1 de juliol, Premis Catalunya Construcció. Assistim 1 representant 
de Ca la Dona, ja què el projecte ha resultat finalista en la categoria 
d'innovació. Veure 

d'Habitatge i 
Cooperació 
d'Arquitectura de la 
UPC.
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Excavacions arqueològiques. Foment de Ciutat Vella amb el 
finançament del Plan Zapatero. La Direcció Facultativa és 
duta per Ca la Dona, en conveni amb la UPC-Càtedra 
UNESCO de Sostenibilitat, i finançada per la Generalitat 
(ICD -convenis caixes i Departament de Governació) i una 
part amb fons propis.

2010-2011: preveiem la finalització de l'obra (acabats, 
instal·lacions, geotèrmia), gestionada per l'Ajuntament de 
Barcelona. Ca la Dona continuem assumint la Direcció 
Facultativa i el seguiment del procés (arquitectònic i 
participatiu), per la què hem sol·licitat el suport de la 
Generalitat de Catalunya. A nivell participatiu treballarem, a 
més de tallers sobre els acabats i altres detalls de 
l'arquitectura, els reptes de futur de Ca la Dona, i 
continuarem aprofundint la vinculació amb les xarxes 
veïnals del Gòtic i el Districte de Ciutat Vella.

Esperem el suport de la Diputació de Barcelona, a través de 
l'Àrea de Polítiques d'Igualtat Home-Dona en el moblament 
futur de l'equipament.

Tot plegat, es tracta d'un procés de treball arquitectònic i 
arqueològic, i sobretot, un procés cívic per a projectar i 
enfortir el moviment feminista. Un projecte de creació d'un 
espai a partir de criteris de participació, sostenibilitat i 
equitat.

http://www.apabcn.cat/ca_es/serveicolegiat/actesiactivitats/premis/edicio2
010/Pagines/Obresseleccionades.aspx i 
http://by135w.bay135.mail.live.com/default.aspx?wa=wsignin1.0 

5 d'octubre, ponència “Rehabilitació de l'edifici Ca la Dona, 
participació i sostenibilitat”, a càrrec de Sandra Bestraten, dins el 
Congrés Internacional Rehabilitación y Sostenibilidad El futuro es 
posible R+S=F. Palau de Congressos.

30 de novembre, ETSAB, participació de Sandra Bestraten a la 
xerrada “Cases Grans”, dins les Jornades culturals de l'ETSAB.

Octubre i novembre 2010: reunions amb Assumpta Escarp, 
regidora de Ciutat Vella; Ricard Gomà, director de l'Àrea d'Acció 
Social i Ciutadania i 2on Tinent d'Alcalde; i amb la regidora Ester 
Capella, del grup municipal d'ERC a l'Ajuntament de Barcelona.

... i mentrestant a Casp, 38

Ca la Dona és una casa i, per tant, una de les activitats 
continuades i indispensables és assegurar la gestió 
i manteniment de l’espai: neteja, lloguer, 
manteniment del mobiliari, etc.  Això inclou també 
assegurar l’activitat quotidiana habitual: espais de reunió, 

A més a més de la tasca habitual, descrita al projecte, enguany 
destaquem:

- Actualment, l’espai que ha quedat més constrenyit continua sent el 
del Centre de Documentació, amb una necessitat urgent de millorar 
l’espai d’emmagatzematge de documents i monografies, ja que els 
seus fons estan rebent, a més, donacions. Per això s'ha arribat a un 

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona. 
Betlem Cañizar Bel 
(R).

Tècnica del projecte: 
Ona Rovira Insensé. 
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activitats, taulells d’informació, atenció telefònica i 
presencial, gestió de la web, llista de distribució, 
organització de la llibreria d’intercanvi, de l’armari de 
segona mà, suport als grups, comunicació i intercanvi 
d’informació i serveis, etc. 

La resta d’activitats del projecte no són possibles sense 
aquesta tasca bàsica, a la que es destinen bona part dels 
recursos i esforços de l’associació.

Objectius específics 2010:

Continuar cercant formes per a optimitzar l'aprofitament 
dels espais, donada la situació de saturació de l'ús de la casa 
actual. Especialment, en relació a l'increment dels fons del 
Centre de Documentació. Revisar la seguretat de la casa per 
l'acumulació de materials i paper.

Renovació d'un dels ordinadors de la secretaria. Millora de 
l'equipament informàtic (adquisició de dos discos durs 
externs, servidor extern).

Ampliació del cabdal de la línia adsl i wifi de la casa.

Compra de l'equipament informàtic i àudiovisual per a 
substituir el què va ser furtat durant les vacances de 
setmana santa.

pacte amb la regidoria de dones i el districte d'Horta per a dipositar 
a l'arxiu del districte alguns fons (amb dret d'accés i treball), que 
podran estar en millors condicions de conservació, tot i què es 
dificulta l'accés a la consulta. S'ha signat un conveni, juntament 
amb l'Associació Biblioteca-Videoteca de la Dona (que té la seu a Ca 
la Dona). El trasllat dels fons es va realitzar durant el mes d'agost.

- Malgrat el trasllat de part del fons, hem hagut d'habilitar un espai 
a la sala d'actes per a albergar part dels fons personals que rep en 
donació el Centre de Documentació.

- El trasllat també ha permès reorganitzar alguns espais de 
magatzem, alliberant així espais de treball.

- Per la manca d'espai, l'acumulació de materials fa què hàgim de 
ser especialment curoses amb la seguretat. S'ha treballat aquesta 
qüestió amb l'empresa Gespreven, i se n'ha fet la difusió als grups 
(desembre).

- Tot i què un dels objectius 2010 era millorar l'equipament 
informàtic, el robatori de materials que vam patir durant la setmana 
santa i el retard i baixa quantificació de la compensació dels 
materials sostrets per part de la companyia asseguradora no ha 
permés substituir tot el material, i menys encara una suficient 
millora. Fins el moment s'ha adquirit un mini pc, un pc portàtil i un 
disc dur extern d'1TB.

Hem rebut material informàtic en bon estat, de segona mà (dos 
ordinadors, dues impressores làser), el què permetrà renovar un 
ordinador de secretaria i un ordinador de grups.

Eulàlia Solé Altimira 
(R).

Mantenidora de la 
casa: Foune Fofana 
Fofana (R).

Trasllat Horta i 
reorganització 
magatzems: 
Montserrat Otero-
Vidal, Amada Santos, 
Felisa Plou Prades, 
Marta Boada Ariza, i 
una altra voluntària.

Adquisicions i 
assessorament 
informàtic 
(voluntària): Àngels 
Pujol.

Xarxa informativa

Per Ca la Dona es mou diàriament un gran flux 
d’informacions, que es transmet per múltiples vies entre 
dones i grups, que genera xarxes, idees, campanyes, 

Hem continuat mantenint els canals d'informació. Destaquem:

• Internet Feminista: Actualment són 1.374 les subscripcions. 
Estem treballant en la seva millora a través de la sindicació de 
continguts de la web de Ca la Dona.

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona. 
Betlem C. Bel (R)

Tècnica de projectes: 
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relacions, etc. Moltes d’aquestes vies són informals, i altres 
estan formalitzades. Aquesta xarxa es fonamenta en criteris 
de transparència, publicitat i horitzontalitat.

• Treballem en general per la millora i manteniment 
d’aquestes vies:

• Internet Feminista: l llista de distribució 
d’informacions, activitats o campanyes relacionades amb el 
Moviment Feminista i els grups de dones, creada el 2000 i 
que s’envia setmanalment a les subscriptores. Supera les 
1300 subscripcions.

• Taulells d’informació, que actualitzem diàriament 
des de la secretaria, amb informacions personals, de grups i 
actes per / de dones. Graella d'activitats iniciada el 2009.

Agenda en paper de Ca la Dona, de periodicitat mensual o 
quinzenal.

• Web www.caladona.org, és la Ca la Dona virtual i  ja 
s’ha convertit en una eina de treball necessària i indiscutible 
que, a més, facilita l’accés a l’espai a les dones, associacions 
o serveis municipals de fora de Barcelona. La web 
s’actualitza de forma continuada, amb el suport de la Comi 
Web. Es realitzen anualment cursos per a aprendre a 
publicar continguts a la web per a dones i grups. Estem 
treballant en la seva renovació, que vam iniciar el 2009. 
Xarxes socials (twitter, facebook).

• Grups de correu-e: comissions, grups de dones, 
periodistes, etc. 

• La secretaria com a punt d’informació.

• Les bústies dels grups de la casa.

•  Agenda d'activitats en paper: El 2010 hem començat a 
substituir les trameses en paper pel correu-e. Així, l'agenda de Ca la 
Dona és, des del mes de setembre, electrònica, i només s'envia per 
correu postal a les sòcies que no tenen correu-e i a algunes entitats.

• Web: estem millorant l'organització dels continguts a la web.

•  S'ha realitzat un curs de wordpress per a 3 dones, i es 
preveu un curs de RSS el mes de desembre per a 10 dones.

• S'ha creat el facebook i el twitter de Ca la Dona.

Enguany hem pogut accedir a un Pla d'Ocupació Impuls Treball que 
ens ha permès contractar, des del setembre del 2010 i per 6 mesos, 
a una treballadora que es dedica, exclusivament, a la millora de la 
gestió i organització de tota aquesta xarxa informativa

Eulàlia Solé Altimira 
(fins el setembre). 
Manteniment de la 
xarxa. (R).

Tècnica de 
comunicació: Joana 
G. Grenzner (des del 
setembre, 
Pocupació). 
Reorganització i 
millora de la xarxa 
informativa. (R)

Seguiment: comi web. 

Seguiment, 
assessorament, 
disseny web i 
formació: Àngels 
Pujol.

Recursos materials i 
espai de Ca la Dona.
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Acollida, informació, difusió i assessorament

Continuar la tasca d’acollida, informació, difusió i 
assessorament de la secretaria i la Comi de Ca la Dona 
respecte a (entre d’altres):

• Grups de dones, sobre l’organització d’activitats, 
gestió i formació de les associacions de dones, recollida i 
difusió d’informacions…

• Estudiants i investigadores/investigadors, per a la 
realització de treballs de recerca.

• Suport a associacions en l’organització i difusió 
d’activitats en general, i especialment entorn el 8 de març, el 
25 de novembre i altres dies internacionals, o en situacions 
de vulneració dels drets, com actualment entorn el dret al 
propi cos.

• Participació en xerrades, taules rodones, entrevistes, 
estudis, programes de ràdio i televisió, articles per premsa.

• Derivacions i informació sobre situacions de 
dificultat, conflicte o violència: avortament, violència 
familiar, assetjament laboral, soledat, agressions sexuals, 
desnonaments, etc. Aquestes informacions es realitzen tant 
a persones a títol particular com a institucions 
(ajuntaments, serveis de l’Ajuntament de Barcelona com els 
PIAD o els SSAP, punts d’informació de l’ICD, Atenció a la 
Víctima, etc.). Aquesta tasca suposa una proporció molt 
important del treball total de la Secretaria

• Altres.

Per a qualsevol consulta, informació, demanda de recurs, o 
necessitat de derivació de les dones que se’ns adrecen 

Hem continuat la tasca d'acollida, informació, difusió i 
assessorament, que continua sent una de les tasques bàsiques de la 
secretaria de Ca la Dona. Per tal d'ajustar, però, els recursos 
disponibles al volum de treball de la secretaria, s'ha reduït l'horari 
d'atenció telefònica en 1 h per la tarda. Això permet reservar un 
major temps per a les tasques de gestió, manteniment de la casa i 
dinamització del projecte. Així, l'horari d'atenció presencial s'ha 
mantingut, però l'atenció telefònica es realitza de dilluns a dijous de 
12 a 14 h i de 17 a 20 h.

Hem detectat un increment important de les consultes telefòniques 
relacionades amb temes jurídics a partir del mes de setembre del 
2010. 

Les dones de la Comissió de Ca la Dona i altres col·laboradores han 
continuat la participació en actes d'altres entitats quan així se'ns 
demana, així com en mitjans de comunicació. Hem de millorar el 
recull i avaluació d'aquestes participacions, que no tenim 
comptabilitzades, així com les entrevistes a mitjans de comunicació, 
la rebuda d'investigadores, reunions amb altres associacions, etc.

Responsables de 
l'acollida (R): Ona 
Rovira Insensé, 
Eulàlia Solé Altimira 
(fins el setembre).

Suport i seguiment: 
Betlem Cañizar Bel 
(R), Comissió Ca la 
Dona.

Participants en 
xerrades, estudis, i 
entrevistes dels 
mitjans de 
comunicació: 
Comissió Ca la Dona, 
Betlem Cañizar Bel 
(R-V)
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telefònicament o en persona al local, la nostra secretaria 
roman oberta de dilluns a dijous de 10 a 14 i de 16 a 20 
(atenció presencial), i de 12 a 14 h i de 16 a 20h (atenció 
telefònica).

Entre les acollides als grups, podem esmentar ja el Grup de 
Suport a la Ruta Pacífica de las Mujeres de Colòmbia, que es 
reuneix a Ca la Dona quan ho necessita. 

Els suports als grups que en demanen es desenvolupa de 
forma continuada al llarg de l'any, en funció de les 
necessitats i desitjos mutus. No fem, per tant, cap previsió 
inicial, i l'espai s'intenta adaptar a les situacions concretes 
en les que ens trobem, sempre que això sigui possible.

Espai de trobada

Ca la dona és també un espai de trobada. Per a això 
disposem d’una sala amb taules i cadires on es pot jugar, 
parlar, prendre alguna cosa, llegir revistes, etc. 

Enguany ens plantegem mantenir l'espai (la manca d'espai 
no ens permet fer millores) i fomentar-lo com a espai de 
relació i intercanvi entre les dones de grups.

S'ha mantingut l'espai, tal com déiem al projecte, sent, però 
enguany força utilitzat també com a espai de reunió, donada la 
manca de sales.

Responsable (R): 
Foune Fofana Fofana.

“Les activitats”

A part de les activitats vinculades a projectes concrets, a Ca 
la Dona desenvolupem de forma regular tot un seguit 
d'activitats, com són:

• Presentacions de números de la revista Ca la Dona, 
amb un debat monogràfic.

• Activitats monogràfiques entorn temes centrals, 
fomentant que vagin relacionades amb el desig de dones o 

Gener 2010: segona part del curs d'autodefensa iniciat el 2009, 
amb la professora Karin Konkle.

13 de Gener 2010: Reunió de grups amb l'objectiu de compartir 
els nostres projectes, propostes, desitjos, i enfortir les relacions; i de 
parlar de la projecció dels grups al futur espai de Ca la Dona al 
carrer Ripoll 25.

14 d’Abril 2010:  Jo també vull dir-li adéu. Comiat a Manola 
Rodríguez Lázaro. Li vam donar  el nostre particular adéu en 
comunió amb les diferents sensibilitats que ella representava. Totes 

Tècnica: Eulàlia Solè 
Altimira (fins 
setembre). (R). 
Betlem C. Bel a partir 
de setembre (R).

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona i 
Betlem C. Bel.

Activitats i sortides 
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grups, o la situació política del moment.

• Activitats de presentació i intercanvi d’experiències 
de dones i grups de dones a nivell internacional, 
relacionades amb les seves estades a Catalunya.

• Suport a les activitats que desenvolupen a Ca la 
Dona els grups de la casa.

• Curs d’autodefensa per a dones, nivell I i II, que 
realitzem una o dues vegades a l’any, en funció de la 
demanda, des del 2003.

• Taller ocupem la web: caladona.org. Taller de 10h en 
dues sessions dirigit sobretot, però no exclusivament, a les 
dones dels grups de Ca la Dona. L’objectiu és conèixer l’eina 
d’edició de la web per aprendre a publicar continguts, per 
tal que la web vagi esdevenint una eina de participació.

• Sortides de cultura feminista (la Maternitat d'Elna, 
exposicions, etc.).

• Festes periòdiques, com a espais de relació, 
celebració i intercanvi.

Aquestes activitats estan sempre relacionades amb la 
reflexió i la pràctica entorn la vida de les dones i l’actuació 
políticopersonal per transformar les subordinacions de 
gènere; i parteixen del desig expressat de dones i grups.

Enguany, a més de en les activitats habituals que acabem 
d'explicar, ens plantegem col·laborar en el projecte de 
l'Escola d'estiu feminista, organitzada per la Xarxa 
Feminista, i incrementar la relació amb les xarxes 
transfeministes.

No podem oblidar les activitats i debats que es realitzen 

a una i en clau de suma, com ella volia. Va ser un acte emblemàtic, 
de reconeixement al gran llegat que ens ha deixat a cada una de 
nosaltres, un espai on cadascuna va poder expressar allò que el cor 
li demanava, verbalitzar el propi adéu i, a través de la paraula i 
d’altres llenguatges, fer palès els sentiments entranyables que ens 
han mantingut unides en el decurs de molts anys de la seva llarga 
vida. Va ser un moment per la trobada i el record, i per continuar 
amb les tasques que ella duia a terme de forma insistent, constant i 
aparentment infatigable, aquelles que hem après mentre l’hem 
tingut enmig de nosaltres. Organitzat amb les entitats amb les que 
ella havia participat.

22 d'Abril  2010: Presentació del llibre Devenir Perra de Itziar 
Ziga, amb la participació de l'autora. 

23 d'Abril 2010: Parada de visibilitat feminista. Un any més hem 
estat al carrer celebrant la diada de sant Jordi a les Rambles de 
Barcelona amb una parada amb llibres, revistes, xapes, fulletons, 
samarretes i, sobretot, amb un espai per a la visibilitat i la relació 
feminista.  S'hi acosten moltes persones.

8 de Maig de 2010: Diada de lleure feminista. Petit recorregut en 
autocar per la Catalunya Nord i l’Exili Republicà: Elna - Rivesaltes - 
Argelers – Cotlliure. Més de 100 inscripcions, 84 participants. Tot 
un èxit. A Elna ens trobem amb l'associació de dones de planificació 
familiar de Perpinyà, i el regidor d'Elna. A Argelers vam ser rebudes 
per Mme Payrot, Cap de Secretariat de l'Ajuntament i Mme Godet, 
Presidenta de l'Associació de Fills i Filles de l'Exili Republicà, així 
com per diversos membres d'aquesta associació. Va ser un acte 
emotiu, que tindrà continuïtat el 2011, tal com es va acordar amb 
aquests col·lectius. S'acorda també promoure una moció de suport 
al projecte de la Maternitat a l'Ajuntament de Barcelona (realitzat, 
la regidoria ja ho tenia previst). A Argelers vam lliurar dues plaques 
commemoratives de les dones que van ser als camps de 

culturals: Antònia 
Pallach i Estela.
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vinculades a Campanyes (avortament, treball sexual) o al 
projecte de Ripoll 25 (reptes de futur de Ca la Dona, 
butlletines). 

Una de les característiques del Moviment Feminista ha estat 
–sense dubte– la importància donada als espais de debat. 
Aquests espais ens han ajudat, i ens continuen ajudant, a 
compartir i donar una visió de gènere a moltes de les 
nostres vivències i experiències de vida, a entendre el món i 
a cercar les solucions que ens puguin ser vàlides a les dones, 
respectant la nostra diversitat.

Es tracta d’un dels objectius bàsics de Ca la Dona, i en el que 
per tant continuem destinant (i a la vegada generant) 
energies i recursos.

concentració, una d'elles fou posteriorment fixada per l'Ajuntament 
a l'estàtua commemorativa a la platja, i l'altra formarà part del 
museu de l'exili. A Cotlliure, vam donatjar Machado i la seva mare.

20 de maig: inauguració de la XVI Mostra d'Art de Dones 
FEMART 2010. 

29 de Setembre, Totes a la vaga general!! Organització d'un bloc 
feminista, “Nosaltres, alternatives feministes” a la manifestació 
unitària, reprenent el discurs del 8 de març: “malgrat la neu, les 
dones vam fer sentir la nostra veu per evidenciar la necessitat de 
canviar el sistema i d’incloure i debatre les nostres propostes davant 
aquesta situació que cada vegada agredeix més els nostres drets i no 
posa les bases per un nou sistema. [...]És el moment de fer present 
aquestes propostes que tenen com element central la cura, 
imprescindible per una societat civilitzadora (que posi en primer 
terme la persona i no la seva productivitat). És el moment de tornar 
a denunciar els falsos límits de l’economia capitalista androcèntrica 
basada en el mercat i en neoliberalisme més bel·ligerant dels 
darrers anys. Les dones en posar en primer terme les persones, 
vindiquem en primer lloc el benestar i la qualitat de les persones – 
totes i diverses I això des de la Nostra mirada de dones, ha de ser un 
Dret Universal. [...]

Octubre 2010: nova edició del Curs d'autodefensa per dones. 
Anul·lat per no arribar al nombre mínim d'inscripcions. Les dones 
inscrites han estat derivades al curs d'autodefensa del FAGC, 
realitzat per la mateixa professora.

5 d'octubre, trobada amb Marcela Lagarde y de los Ríos, feminista 
Mexicana, etnòloga y doctora en antropologia, diputada i redactora 
de la ley contra la violencia machista mexicana. Tot i ser una 
trobada matinal, va tenir molt bona acollida. La Dra Lagarde va 
venir a Barcelona duta per l'Ajuntament de Barcelona.
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1o de novembre de 2010, Assemblea Extraordinària, de 19 a 21h. 
Renovació de la Junta de Ca la Dona i Posada a, dia de Ripoll 25 i de 
la situació econòmica de l'entitat.

14 de desembre de 2010, comissió ampliada amb dones i grups 
de la casa per a  posar en comú el 8 de març que voldríem.

22 de desembre de 2010, visita a l'exposició Entredos 2.0, del 
Setba i cafè tertúlia.

Revista Ca la Dona

Publicació feminista de reflexió i difusió. Tiratge: 750 
exemplars. 5 números anuals.

La revista Ca la Dona, amb 21 anys d'existència, és l'única 
publicació feminista estable d'aquesta dimensió i 
característiques que existeix a Catalunya. És un dels espais 
de reflexió política que generem, i l’entenem com a un canal 
per a generar i repensar pensament, pràctiques i relacions, 
així com recollir i difondre els diferents treballs que es 
porten a terme a través dels diversos grups de la casa.

A part de la publicació bimensual organitzem activitats 
entorn de la temàtica encetada a la revista (debats oberts, 
xerrades, presentacions de llibres...) d’aquesta manera 
l’espai de reflexió continua més enllà de la publicació en sí 
mateixa.

La revista també és consultable on-line, per a obrir a totes la 
informació que anem generant. Un dels objectius que ens 
plantegem és fer tota la publicació on-line, per tal que la 
participació en la publicació sigui més directa i oberta.

Objectius específics 2010:

• Avaluar el funcionament del Consell de Redacció. 

Continuem amb la periodicitat de 5 exemplars anuals i hem 
consolidat el Consell de Redacció, que ha incrementat en dues 
dones el nombre participants i que realitza les reunions periòdiques 
presencials el primer dijous de mes. Comptem amb una 
col·laboradora per a fer il·lustracions i una membre del Consell de 
Redacció per a realitzar reportatges fotogràfics.

Treballem per incrementar el nombre de subscripcions directes a la 
revista Els punts de distribució han passat de 16 a 18.

S'ha enllestit la digitalització de les revistes antigues, però manca 
posar-les totes per a la consulta via web.

Amb la darrera revista d'enguany, i donada la reducció 
pressupostària, s'ha simplificat el disseny de la revista, que tenia un 
cost en treball artístic per tal que cada revista fos una exemplar “de 
col·lecció”. 

S'ha potenciat el treball de la Comissió en el seguiment del 
desenvolupament de la publicació, a petició del propi Consell de 
Redacció.

Publicacions i activitats:

Gener  2010. Revista 69. Monogràfic sobre plaer femení.

Tècnica de projectes 
(R): Eulàlia Solè 
Altimira (fins 
setembre).

Responsable de 
comunicació: Joana 
Garcia Graenzner (R).

Consell de redacció: 
Betlem C. Bel, Luz 
Cassino, Ona R. 
Insensé, Mérce 
Garcia Huguet, Vicki 
Moreno, Mercè 
Otero-Vidal, Judith 
Muñoz Saavedra, 
Joana Garcia 
Grenzner, Maria 
Eugènia Blandon, 
Federica Mazzoni, 
Eulàlia Solé Altimira, 
Mai C. Álvarez. 

Seguiment: Comissió 
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Consolidar el Consell de Redacció, que ha renovat i 
augmentat les participants.

• Incrementar la difusió de la revista, tant entre els 
moviments socials com a llibreries especialitzades o 
biblioteques.

• Continuar treballant per a enfortir la xarxa entre 
dones i grups de dones a través de la revista. La revista és un 
espai de participació i visibilitat de la tasca de dones i 
associacions, i s’està potenciant com a eina de treball 
conjunta. Les revistes s’estan duent a terme a través de la 
vinculació amb projectes diferents, que hi participen.

• Millorar l'espai web de la revista, en procés de 
renovació.

• Continuar la digitalització dels materials.

• Fomentar les activitats vinculades a la revista.

• Millorar el disseny de la publicació.

22 d'Abril de 2010. Acte presentació Revista 68 i del llibre 
Devenir Perra d'Itziar Ziga.

Juny 2010. Revista  70. Activismes i Resistències. Recull d'articles 
d'actualitat. Acte de presentació: 7 d'octubre, amb la 
participació de dones de diversos grups en solidaritat amb les 
resistències feministes (Dones x Dones, Marxa Mundial de Dones 
de Barcelona, Maloka, Entrepobles, ACSUR i Creación Positiva).

Novembre 2010. Revista 71: Els treballs de les dones en temps de 
crisi. Acte de presentació, dijous 16 de desembre a les 19 h, amb 
l'economista Àngels Martínez Castells; Rosa Bofill, de la Secretaria 
de la Dona de  CCOO, i una representant de la cooperativa de 
migrades “Dones solidàries-p'alante”, sorgida del grup Mujeres 
p'alante. Al final, debat obert sobre eines i estratègies feministes per 
afrontar la crisi

Desembre. Revista 72:  Espai pels Drets.

Edició de la publicació Dones que alimenten la vida en record 
de l'Anna Bosch i Pareras (1950-2009). Recull dels textos presentats 
a l'acte en record de l'Anna Bosch (2009).

Ca la Dona.

Recursos materials i 
espais de Ca la Dona.

Centre de Documentació i Biblioteca

El Centre de Documentació de Ca la Dona és gestionat per 
l'Associació Biblioteca-Videoteca de la Dona. Aquesta 
associació s'encarrega de les tasques de classificació, 
descripció i difusió dels fons, i de la recerca de fons pel 
Centre.

Objectius específics 2010:

Digitalització del fons de la revista Ca la Dona.

Renovació de la web i consulta en línia del catàleg.

El Centre de Documentació és un dels projectes que més volum i 
embranzida estan agafant. Aquest curs ha rebut donacions 
importants: Fons Encarna Sanahuja Yll i  Fons CEDIS -donació 
Carme Alemany, així com una part del Fons Victòria Sau, a més 
d'altres donacions parcials. També tenim en custòdia la Vacateca.

Enguany hem participat en el FRAGEN, un projecte europeu que 
vol fer visible i accessible documentació bàsica generada pels 
moviments feministes europeus, en un arxiu digital comú i públic, 
amb l'objectiu de fer visible l'arrel nodridora del pensament i 
experiències feministes en les polítiques públiques d'igualtat. Per a 
començar, cada equip ha seleccionat els 10 textos bàsics del 

Seguiment i 
coordinació dels 
recursos: Betlem 
Cañizar Bel (R).

Atenció a les 
consultes: secretàries 
de Ca la Dona, amb el 
guiatge de les 
documentalistes (R).

Documentalistes: 
Mariona Chavarría 
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Resoldre els problemes d'espai d'emmagatzematge del 
Centre. S'estan rebent donacions de fons rellevants, i la casa 
actual no disposa de l'espai necessari per a la seva custòdia 
ni per a posar-los a disposició de qui els vulgui consultar. 
Recerca d'espais d'emmagatzematge.

Suport en la gestió del Centre de Documentació. 
Coordinació de les línies d'actuació i els recursos del Centre.

moviment feminista de cada país, els ha classificat i descrit.

El Centre de Documentació compta aquest curs de forma estable i 
voluntària amb una coordinadora (2h cada 15 dies), amb una 
documentalista voluntària (antiga treballadora) (4 hores cada 15 
dies) i, des del setembre, amb una voluntària per a tasques diverses 
(4h setmanals), a més d'una dona contractada a través d'un Pla 
d'Ocupació per a treballar l'arxiu històric.

El Centre pateix greus problemes de manca d'espai i de recursos per 
a la seva gestió. Es tracta d'un fons valuós i amb documents únics. 
És important aconseguir incrementar els recursos econòmics, 
materials i humans per a treballar el fons.

Domingo, Marta 
Boada Ariza. Marina 
Domingo Marin (R, 
des de setembre 
2010). Suport: Magda 
Morell.

Mostra d'Art de Dones de Ca la Dona, Fem Art'10.

Fem Art és la Mostra d’Art de Dones de Ca la dona, nascuda 
com una  plataforma dedicada a la visibilització de l’obra de 
dones artistes, amb el temps s’ha anat definit com un espai 
de confluències i reflexions sobre arts i feminismes. Sent 
avui en dia, després de 16 anys d’experiència, un punt de 
referència a Barcelona i per extensió a tot Catalunya dels 
pensaments feministes en l’art.

La comunicació i el diàleg entre dones especialistes i no 
coneixedores de l’art contemporani és una de les línies 
bàsiques de treball, juntament amb el desig de contribuir en 
l’evolució mental i social de la situació de la dona en la 
nostra societat.

Temàtica Fem Art'10: La higiene i la neteja.

Objectius  específics 2010:

Aquest any, i al voltant de la higiene, pretenem crear una 
reflexió sobre el tant de temps treball ocult realitzat per les 

Les obres que ens presentat  han tingut un equilibri objectual 
/projectual, per aquest motiu ha estat possible que les mateixes 
artistes plantegessin activitats relacionades amb la seva obra que 
poguessin desenvolupar en forma de taller, xerrada, etc. i 
permetessin al públic profunditzar i conèixer una mica més l'art 
feminista. 

Resum de l’activitat 2010:

Tema: La Higiene i la Neteja
Projectes presentats: 38
Projectes seleccionats: 17
Projectes a l’ExtraFEMART: 9
Projectes seleccionats de l’escola convidada, artistes off Massana: 
10 
Espais expositius: 6
Activitats realitzades: 15

20 de maig. Inauguració. Recorregut pels diferents espais 
expositius.

17.30, mx espai 1010, presentació  Col.lectiu Dames,  “Flitbooks”, 

Tècnica de projectes: 
Ona Rovira 
Insensé(R)

Comissària: Gemma 
Pinedo(R).

Seguiment: Comissió 
Ca la Dona. Dolo 
Pulido León. Betlem 
Cañizar Bel (R).

Espais: CCDFB, Espai 
Bonnemaison, Sala 
MX, Llibreria Pròleg, 
Biblioteca Joan 
Antoni Oliver.

Amb el suport de:

Artistes, Col·lectiu 
punt 6, dones del 
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dones. L’ampli camp semàntic de la higiene ens obre cap a 
temes de més actualitat com l’ecologia.

Potenciar la Mostra d'Art com a espai d'intercanvi entre 
artistes i activistes: reforçar la inauguració i la cloenda de la 
FEMART

Incrementar la visibilitat de la Mostra en els espais del 
circuit artístic convencional: realitzar part de la FEMART al 
CCCB.

Millorar la difusió de la Mostra a través de la web. 

Exposició del 4 de maig al 15 de juny.

18.00h, Llibreria Pròleg, presentació de la obra de  Ina Olivarria, 
“Tendiendo ropa tendemos nuestros pensamientos...”

18.00h, CCDFB, Taller per a criatures, “Happy Clenaning  Sponge” , 
a càrrec de Roser Teresa Girona.

19.00h, CCDFB, Presentació, inauguració de les obres de les artistes 
Seleccionades Fem Art, 2010 amb parlaments i còctel de 
benvinguda. Sala Rosa Vallespí.

19.30h, presentació de les obres de l’escola convida d’enguany, 
Artistes off Massana, a la Sala de Trobada.

19.45h, Espai Francesca Bonnemaison, presentació de les artistes de 
l’extra Fem Art’10.

20.00h, Ca la Dona, Inauguració de la Mostra d’Art de Dones Fem 
art’10, amb parlaments de les curadores i coordinadores d’enguany i 
pica- pica inaugural.

20.30h, Ca la Dona, Espectacle “ Records” a càrrec de Laia Sauret, 
artista de Fem Art,’10.

21 de maig, 18.00h, ca la dona, conferència a càrrec d'Alicia 
Oteagui, “ sonreir al arte”.

25 i 27 de maig, 17,00h, cCCDFB , Taller “no mancha, colorea” a 
càrrec de Miren Guillo i Mireia Delgado.

26 de Maig, 18h,  CCDFB, Conferència a càrrec de Roser Teresa 
Girona, “Pensar en temps il·luminats”.

29 de maig, 20h a 21h, Festa Cloenda:

Fem Dissabte al Raval, passejada pels carrers  del barri conduïdes 
pel Col·lectiu.6  i amb la participació de l'equip d'arquitectes de 
Ripoll 25 (Càtedra UNESCO de Sostenibilitat-UPC). Inici: Llibreria 

jurat. (Dolores 
Pulido, Gemma 
Pinedo, Karol 
Bergeret ,Teresa 
Sanz, Nora Ancarola, 
Tony Azorín Ona 
Rovira).

Recursos materials  i 
espais de Ca la Dona.
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Pròleg 

22h a 2,30, al c3 bar del CCCB:

accions :Encarna  Martínez ( del Col.lectiu de dones Llop) “ Pelo 
party” de 00,30 a 00,45 , acció Deria +rectificadora ( trinidad 
García  Espinosa) “Opus oct opus”

Actuacions: 22,00h a 22,30h, Leonor Ivanna “ Aqua “ acció 
performàtica , per a tres moviments 

22,30h a 00,30h, Femelek presenta : NSISTA (live), VINILETTE( dj 
set), ALBA G.CORRAL(visuals) 

01,00 a 02,30, LeS FATALeS

3 de Juny ,18,00h,  CCDFB, Taller  “Experimental: La higiene/ la 
Neteja”.

4 de juny, 18.00h, Biblioteca Joan Antoni Oliver, taula debat del 
feminisme i l'art a les aules, amb Tony Azorín, Montse Duran , 
Marta gòmez, moderadora: Dolo Pulido.

Espai i activitats  Infantils per a mares i cuidadores.

L’Espai i activitats infantils està consolidat com a projecte 
estable a la casa, permetent la participació a Ca la Dona en 
horaris i espais adaptats a les cuidadores i criatures. El racó 
infantil pot ser utilitzat lliurement, sempre que hi hagi 
activitat a la casa, i més enllà dels horaris d’atenció de la 
secretaria. Sota demanda, està al càrrec d’una mainadera 
(especialment quan hi ha activitats o assemblees).

Intentem vincular les activitats de l’Espai Infantil amb les 
activitats globals del projecte de Ca la Dona, potenciant els 
espais de relació entre els diversos grups de la casa i les 
seves pròpies activitats, i la participació de les cuidadores i 

S’ha potenciat i mantingut  la xarxa de relació que es va iniciar fa 
dos anys amb altres projectes de criança i col·laboracions puntuals 
amb altres grups i col·lectius. Seguim treballant per consolidar un 
espai (a cada trobada i també amb les TIC) on mares i cuidadores 
puguin expressar quines són les seves necessitats i quines activitats 
prioritzen realitzar, de manera que la mateixa xarxa de dones 
impulsi a la realització de les activitats fruit de les seves necessitats.

Activitats realitzades:

Gener 2010 , trobada anual de reflexió entre grup de mares i 
cuidadores i cinema per criatures. Hi participen: 10 mares i 8 
criatures.

Febrer 2010, xerrada a càrrec  de l'Associació de Famílies 

Tècnica de projectes: 
Ona Rovira Insensé 
(R)

Seguiment: Comissió 
Ca la Dona. Betlem 
Cañizar Bel (R).

Talleristes(R).

Suport: Grup de 
mares.

Recursos materials i 
espais de Ca la Dona.
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criatures en activitats  feministes. Monoparentals, a la vegada taller d'il·lustració per a criatures. Van 
venir 20 dones, entre elles les dones d'una casa d’acollida.

Març 2010 , taller de mural al carrer Ripoll. Hi participen:35 dones i 
25 criatures.

Abril 2010, taller literari en motiu de la diada del a rosa i el llibre. 
Hi participen:3 dones i 1 criatura.

Maig 2010, taller artístic “Cleaning Soap” dins el marc del Fem Art. 
Anul·lat per falta d'inscripcions.

Juny 2010, excursió a Can Masdeu i taller bossetes d'olor. Hi 
participen:9 dones i 10 criatures

Setembre  2010, Colònies  al Garraf. Hi participen:9 dones i 15 
criatures

Novembre 2010 , anem al partit de futbol femení de RCD i FCB. Hi 
participen:10 dones i 5 criatures

Desembre 2010, taller de construcció de nines “mima bebè”. Hi 
participen: 12 dones i 7 criatures.

Altres, no menys importants

PRESÈNCIA I PARTICIPACIÓ EN CONSELLS DE LES 
DONES DE LES INSTITUCIONS

Ca la Dona és present a diferents consells de les dones de les 
institucions públiques. Realitzem una tasca bàsica de 
seguiment de les polítiques públiques, d'incidència i, 
sobretot, de xarxa entre grups de dones.

Continuem sent membres de la Permanent del Consell de 
Dones de la Ciutat i de la Permanent del Consell Nacional 
de Dones de Catalunya. Ens hem incorporat al Consell de 
Dones de Ciutat Vella (des de setembre del 2009) Hem 

Mantenim els treballs reflectits al projecte. Destaquem:

23 de gener, assistim a les I Jornades Transfeministes, 
organitzades per diversos col·lectius trans i feministes per tal de 
recollir el treball iniciat a les Jornades Feministes Estatals de 
Granada.

15 d'abril, acollim un grup de dones de Lleida, juntament amb la 
regidora de les dones i la tècnica d'igualtat. Venen a conèixer 
diversos espais de dones per tal d'organitzar la seva pròpia Casa de 
les Dones. Participen 6 dones de Ca la Dona.

17 d'abril, acollim el projecte d'investigació fotogràfica Jo 
Brasilera, que finalment no tira endavant per manca 

Coordinació: 
Comissió Ca la Dona. 
Betlem Cañizar Bel 
(R). 

Seguiment: Comissió 
Ca la Dona.

Representant al 
CNDC: Mireia Bofill 
Abelló

Representant al 
Consell de Dones de 
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participat a diferents comissions d’aquests Consells.

A partir d’aquesta presència, diverses dones de la Comissió 
de Ca la Dona realitzen xerrades o tallers, així com altres 
treballs derivats de la participació als Consells.

Mantenim també l’intercanvi amb CIRD, ICD i l’Oficina de 
Promoció de Polítiques d’Igualtat de la Diputació, pel que fa 
a difusió de la informació i a derivacions. 

L’ARMARI DE TOTES

L’Armari de Totes és un intent de compartir la roba que, 
sovint, tenim sense ús a l’armari de casa. És roba que se’ns 
queda petita, o que no ens acaba de quedar bé, i que no 
volem llençar però tampoc no ens la posem mai. És una 
petita habitació per tal que les sòcies, i totes les dones que 
ho desitgin, puguin dur roba o emportar-se’n, per 
intercanviar-la i posar-la en circulació.

Periòdicament, es recull part de la roba de l’armari per fer-
la arribar a altres entitats (Càritas,  etc.).

LA LLIBRERIA DE TOTES

Com l’Armari de Totes, aquesta llibreria és un espai on 
deixar llibres que ja hem llegit i que volem compartir, i 
agafar-ne d’altres. Actualment hem establert tres 
categories, narrativa, poesia i altres llengües, i derivem els 
llibres d’assaig a la Biblioteca de l’associació.

Els llibres que ens fan arribar i que considerem que no 
tenen lloc a la Llibreria (bàsicament llibres escrits per 
homes), els enviem a biblioteques de barri, de centres 

d'inscripcions.

Abril-maig: acollim dues reunions del grup Enredades en Europa, 
en formació, i futur grup de Ca la Dona.

Aprofundiment de les relacions amb Cooperacció (projecte 
sobre Drets Sexuals i reproductius) i Acsur. 

Participació i difusió en la sèrie de tallers sobre “Feminismes 
diversos” organitzats per Acsur Las Segovias -Catalunya, i 
realitzats a Ca la Dona, amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania que 
viu a Catalunya, propostes feministes i des de les dones de diferents 
països, que parteixen d’enfocaments i visions diverses que 
enriqueixen i amplien la mirada feminista global. Tots ells amb molt 
bon balanç de participació (40-50 dones):

 16 de gener: Feminisme postcolonial i feminisme 
comunitari, a càrrec de Julieta Paredes (Asambleas del 
feminismo comunitario de Bolivia) i Victoria Aldunate 
Morales (Memoria Feminista, feministas autónomas Chile, 
COOAMS, Coordinadora de organizaciones autónomas 
mapuche, Wallmapu).

 25 de maig: Feminisme maia, amb Carmen Álvarez 
(Guatemala).

 16 de juny: Feminismes “en resistència”, amb Gilda Rivera 
(Hondures)

 19 d'octubre: ”Feminismes des de Palestina”, amb la 
presència de la Salwa Duaibis, de WCLAC (Women’s Center 
of Legal Aid and Counselling, de Palestina. Es plantejaren 
qüestions com: Què està fent el moviment de dones i 
feminista a Palestina per a millorar la situació de les dones?; 
existeixen propostes feministes amb trets específics a 
Palestina?; quins són les principals diferències respecte de 

Barcelona: Mercè 
Otero-Vidal.

Representants al 
Consell de Dones del 
Districte de Ciutat 
Vella: Maria Moron 
Martin i Felisa Plou 
Prades.
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socials o bé a Institucions Penitenciàries.

INTERCANVI D’EXPERIÈNCIES I TREBALL EN XARXA.

L’intercanvi d’experiències té en si mateix un valor polític 
que permet establir estratègies en la lluita pel dret a la 
diferència. Ca la Dona com a espai obert i plural a totes les 
dones pretén potenciar aquest intercanvi tant entre els 
grups que comparteixen l’espai com en altres grups de 
Catalunya i d’altres espais de dones existents. Aquest 
objectiu es recull transversalment a tot el projecte presentat, 
però volem esmentar que, a més dels grups que treballen 
des de Ca la Dona i altres grups de Catalunya, hem de dir 
que:

Mantenim relació i intercanvi amb altres espais de dones 
com la Llibreria Pròleg, Drac Màgic, el Centre de Cultura de 
Dones, l'Associació de Famílies Monoparentals de 
Catalunya, el Grup ELLES, la Plataforma contra les 
Violències de Gènere, la Coordinadora Estatal de 
Organizaciones Feministas, etc. 

Acollim organitzacions d’altres països que desitgen conèixer 
Ca la Dona i el moviment feminista català, així com 
nosaltres conèixer-les a elles. Anualment, a la Ruta Pacífica 
de Mujeres i la Organización Femenina Popular, ambdues 
de Colòmbia.

Mantenim relació i participació en activitats puntuals de la 
FAVB, ACSUR, Cooperacció, la Xarxa Veïnal de Ciutat Vella, 
el Grup Multiculturalisme i Gènere de la UB i altres 
moviments socials.

Mantenim l’intercanvi d’informació amb institucions, 

les propostes que es fan des d el feminisme occidental?; 
quina és la relació entre el feminisme i la religió a Palestina? 
Com es viu aquesta relació per les activistes?

Participació en l'organització de l'homenatge a Ma del Carme 
Tovar, “Daniela”, primera dona empresària que va obrir un local 
per a lesbianes a Barcelona, el Daniel's, realitzat el 19 de novembre 
al Palau Moja. Organització: Oficina per la No Discriminació de 
l'Ajuntament de Barcelona, Programa LGBT de la Generalitat de 
Catalunya, ACEGAL, Coordinadora Gai-Lesbiana de Catalunya, 
Fundació Maria Mercè Marçal, Grup ELLES, , Ca la Dona.

18, 19 i 20 de juny. Participació en l'Escola Feminista d'Estiu, un 
espai on compartir coneixement feminista. Eixos del debat: 
Subjecte Polític del Feminisme, Aprenent dels nostres conflictes, 
Lesbofòbia dins els feminismes. Espai Jove La Fontana i dissabte a 
la nit, Festa a la Farinera del Clot.

17 de desembre:'Assemblea constituent de l'Associació de 
Professionals de la Igualtat de Catalunya.

De la nostra presència als consells de participació de les 
institucions, podem destacar, dels dos consells dels quals formem 
part de la Permanent:

Consell de Dones de Barcelona: entrevista per a repensar com 
promoure la participació de les dones als consells; formem part de 
la Comissió CIRD; participació en el procés i a les Jornades de 
Consells de Dones del Baix Llobregat; intervenció a la taula de 
clausura en la Trobada de Consells de Dones.

Consell Nacional de Dones de Catalunya: participació al grup de 
treball sobre l'eix 2 (canvis culturals que transformin estructures i 
models patriarcals) del Pla de Polítiques de Dones del Govern de la 
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Accions previstes al projecte Realització. Memòria Recursos

especialment aquelles dedicades a les polítiques per les 
dones (ICD, CIRD, regidories de dones), associacions i 
alguns mitjans de comunicació, a través, entre d’altres, de 
les trameses periòdiques per correu postal i per correu 
electrònic informant de les nostres activitats i les dels grups 
que treballen a Ca la Dona a les més de 450 sòcies de 
l’entitat, i a centres cívics i altres associacions, partits 
polítics, sindicats o institucions.

També fem difusió de les activitats i campanyes 
d’associacions (i institucions) a través del correu-e intern de 
Ca la Dona i els taulells d’informació.

ACCÉS A INTERNET

Disposem de 4 ordinadors d’accés lliure, amb connexió a 
Internet i programari lliure. Hi ha xarxa wifi instal·lada a 
tota la casa i totes les dones que vulguin, s’hi poden 
connectar.

A més a més d’aquestes activitats, Ca la Dona fa un 
seguit de funcions no calendaritzables i que tampoc 
es concreten en accions específiques, però que són 
de gran importància per entendre el que és aquest 
projecte

Generalitat, i del grup de treball adhoc sobre l'Avantprojecte de Llei 
per a una nova ciutadania i per la igualtat de dones i homes; 
coordinem el grup de treball sobre l'eix 4 (Reorganització dels 
treballs i noves polítiques del temps) del Pla. Representem el CNDC 
al Consell Social de la Llengua Catalana, al Fòrum de persones 
usuàries dels mitjans audiovisuals del CAC, i a la Taula per al 
Desenvolupament Sostenible de Catalunya, i col·laborem amb el 
grup de treball sobre Dones i Immigració de la Taula de Ciutadania i 
Immigració. Participació al Foro europeo de Mujeres Beijing +15 de 
Cadis, així com al Fórum Global d'ONG Beijing+15 de Nova York. Es 
va informar d'aquestes activitats a la Comissió sobre els Drets de les 
Dones del Parlament de Catalunya (23 de març). Participació al 
Consell ciutadpa del Pla estratègic d'Usos i Gestió dels Temps a la 
vida quotidicana i a la Comissió Permanent de Seguiment del Pla, a 
través de la coordinació del GT4.

26 de 33



Ca la Dona G58505280 Memòria 2010

Metodologia

Principis del treball:  transparència,  horitzontalitat,  treball  en xarxa, 
pràctica política en primera persona, autoritat femenina. La relació com a 
política feminista.

Espais de relació formals:

La Comi: és una comissió oberta, poden formar-ne part totes les sòcies 
que puguin assistir a les reunions regularment i participar per correu-e de 
les  decisions  que  es  van  prenent  en  el  dia  a  dia.  Les  reunions  són 
quinzenals,  o  sempre  que  són  necessàries.  És  l'espai  de  seguiment  i 
decisió sobre els projectes habituals de Ca la Dona i sobre la pròpia casa. 
Les  decisions  es  prenen per  consens.  Enguany les  membres de la 
comissió s'han incrementat en dues dones.

La  comi  està  formada  per:  Amada  Santos,  Àngels  Pujol,  Antònia 
Pallach  Estela,  Beatriu  Masià,  Betlem  Cañizar  Bel,  Dolo  Pulido  León, 
Felisa  Plou  Prades,  Maria  Moron  Martin,  Maria  Olivares,  Meli  Tormo 
Muelas, Mercè Otero-Vidal; Mireia Bofill Abelló, Montse Cervera Rodon, 
Montse Otero-Vidal, Ona Rovira Insensé.

La Comi Ampliada:  és una comissió oberta,  de la que poden formar 
part totes les   sòcies que s'hi puguin comprometre,  i  els grups.  És un 
espai  de  discussió  i  treball  sobre  temes  vinculats  a  la  participació  i  al 
projecte polític de Ca la Dona, que posteriorment es traslladen a totes les 
sòcies.  Les decisions es prenen per consens.  Enguany s'ha convocat 
per a parlar del 8 de març, el 14 de desembre.

L'assemblea de sòcies: és l'espai de decisió màxima i es convoca com a 
mínim una vegada a l'any o quan cal prendre una decisió important o que 
condicioni  el  funcionament  de  la  casa.  Hi  participen  les  sòcies  que  hi 
poden  assistir,  però  també  està  oberta  a  les  dones  dels  grups  que 
s'ubiquen a Ca la Dona. Les decisions es prenen per consens.  Enguany 
s'ha  realitzat  l'assemblea  ordinària  el  mes  del  juny,  i  una 
d'extraordinària el novembre del 2010.

Les reunions de grups: són un espai d'intercanvi i posada en comú del 
funcionament dels grups que s'ubiquen a Ca la Dona, i de discussió sobre 
temes que estan sobre la taula. Es celebren, com a mínim. , una vegada a 
l'any, enguany ha estat el mes de febrer de 2010.

La secretaria: és l'espai del treball remunerat,  on es realitza la gestió 
diària de la casa. Les secretàries participen de les Comis, les reunions de 
grups i de les assemblees de sòcies. Són una de les figures que faciliten el 
funcionament transparent i horitzontal, a través de la recopilació i difusió 
de les informacions i decisions preses. 

L'Equip de secretaria, encarregat del funcionament ordinari de la casa, la 
gestió,  l'atenció  a  dones  i  grups  i  la  dinamització  de  les  activitats  i 
projectes,  s'ha  reduït,  el  darrer  trimestre,  en  una  persona.  Per  ara,  i 
pendents de tancar el pressupost 2011, no se n'ha realitat la substitució 
d'aquesta. Aquest fet afecta, necessàriament, les activitats i gestió de Ca la 
Dona. 

L'equip ha estat format per: Eulàlia Solé Altimira (6 mesos, 24 hores), 
Ona Rovira Insensé (indefinida,  35 hores), Joana Garcia Grenzner (Pla 
Ocupació, 3 mesos 2010, 28 hores), Foune Fofana Fofana(indefinida, 12 
hores) i Betlem Cañizar Bel (indefinida, 30 hores).

Hem de dir, també, que el treball voluntari en tasques relacionades amb la 
gestió  s'ha  incrementat,  amb  un  major  suport  de  dones  de  la 
Comissió de Ca la Dona. 

Els grups:  a  Ca la  Dona es  reuneixen 24 grups de dones (veure més 
endavant).  Cada  col·lectiu   funciona  de  forma  autònoma.  Col·laboren 
econòmicament en el funcionament de la casa. Els espais són compartits, i 
l'objectiu és generar relacions i interaccions, un projecte de casa comú. El 
requisit per formar part de Ca la Dona és ser un grup dones i feminista, 
sense ànim de lucre, i que el seu objectiu o missió principal no sigui oferir 
“serveis”. 
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Les sòcies: per participar de Ca la Dona no és necessari ser sòcia, és un 
espai obert a totes les dones. Ser sòcia és una forma de donar recolzament 
a la casa, però no té contrapartides o serveis.

Els motius més freqüents pels quals les sòcies es donen de baixa són els 
següents, si bé cal destacar que els indicadors seguits al llarg dels anys van 
variant:

* Quan una sòcia es vol donar de baixa per motius econòmics, se li ofereix la possibilitat de congelar el pagament de les quotes fins que se solucioni la  
seva situació; en la majoria dels casos uns sis mesos. Actualment, hi ha 8 sòcies en aquesta situació.
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Gen-juny 20102009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
mort 2 1 1 2 1 2 2
sòcia per curs i que no renova 2 5 4 1
no participa de les activitats 1 1 3 1 1 1
motius personals 1 5 6 4 2 3 2
ns/nc 3 1 2 6 13 2 6 8 17 17 17

1 1 1
motius econòmics* 4 4 2 1 4 6 4 9 4 4 3
mai va pagar 8 3 1 9 1

1

1
marxa fora de Barcelona 2 1 4 2 2 1 4 8 2

total 15 14 21 23 27 17 13 33 35 23 23

manca d'identificació amb la 
línia d'actuació

ús del català en les 
comunicacions
divergències amb grups de la 
casa



Ca la Dona G58505280 Memòria 2010

Recursos humans

Els recursos humans amb els que comptem a Ca la Dona són difícilment 
quantificables.  Són  moltes  les  dones  que  col·laboren  en  el 
desenvolupament de les diferents activitats i objectius de l’associació, que 
és un espai obert i amb dinàmiques de treball en xarxa.

Excepte l’espai de gestió, acollida i cura de la casa que és la secretaria, i  
algunes tasques concretes (disseny de la revista, mainadera, correccions), 
el treball a Ca la Dona no és remunerat. El treball remunerat es manté,  
per criteri, en el mínim necessari per a poder desenvolupar els projectes 
bàsics de la casa. 

En la gestió i  dinamització  del  projecte hi  participem moltes  dones de 
forma voluntària. Però aquest treball és obert i no se centralitza, pel què 
les dades que indicarem a continuació són orientatives:

FUNCIÓ R Vol

Coordinació 8 –15 dones de manera 
estable

X

Dinamització projecte polític 15-30 dones, de manera 
estable

X

Coordinadora 1 dona, 30h X

Suport a la coordinació 1 dona 35h i 1 24 h (fins 
setembre)

X

Tècnica de comunicació 1 dona, a través d'un pla 
d'ocupació. Set 2010 -març 11

X

Mantenidora de la casa 1 dona, 12 h X

Suport en tasques de 
secretaria

3 dones X

Bibliotecàries 
-documentalistes

3 dones de manera estable, 
voluntàries de forma 
temporal

X

Treballs arquitectònics per 
Ripoll, 25.  Direcció d'obra, 
aparelladora.

1 arquitecta i el seu equip, i 
estudiants de l'assignatura 
Habitatge i Cooperació

1 X

Nòmines i impostos Col·lectiu Ronda X

Reparacions i infraestructures 2 dones per a tasques 
puntuals. Ocasionalment, 1 
home

3 1

Professionals en la correcció, 
maquetació, disseny i edició 
de la revista

4 dones i 1 impremta X 1

Revista: coordinació o 
elaboració de seccions 

7 dones de manera estable X

Representants als consells 
institucionals de participació

4 dones X

Ponents, presentació de 
llibres, debats

15-30 dones a l'any X

Manteniment de la web Comi web: 2 dones X

Volem destacar, també:

• Els grups de dones que es reuneixen a Ca la Dona, i la xarxa de 
dones que es mobilitza al seu voltant.

• Les dones i  grups amb els  que s’entra en contacte  per elaborar 
articles  per  la  revista,  per  fer  xerrades,  per  conèixer-nos  i 
intercanviar experiències…
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• Les  col·laboracions  que  sorgeixen  en  les  celebracions  de  Dies 
internacionals (especialment 25 de novembre i 8 de març).

• Les col·laboracions en campanyes ciutadanes.

• La xarxa de participació que s’està formant a partir de la recerca 
d’un nou espai per a l’associació.

• Etc.

Compres i inversions:

La gestió d'un projecte que és un espai també físic suposa tot un seguit 
de compres i inversions que no podem detallar de forma exhaustiva: 
material d'oficina, paper de wc, material per a fer pancartes, estris de 
neteja, detergents, etc. Algunes s'han detallat a l'apartat d'activitat.

Tenim,  però,  el  criteri  establert  de  comprar  allò  mínim  necessari 
(reduir), i de reutilitzar tot el què sigui possible. 
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Grups que treballen a Ca la Dona

Ca la Dona, com a espai obert i plural, segueix oferint espai i recursos no 
només als grups que ja fa temps que s’hi reuneixen, sinó també a totes 
aquelles entitats de dones que ho sol·liciten, i a xarxes i plataformes prou 
ràpides i flexibles com per néixer, transformar-se i/o desfer-se, segons les 
necessitats del moment. 

Un nombre important de grups de dones comparteixen l’espai de Ca la 
Dona. A banda dels grups que es reuneixen a la casa, com és habitual, 
hem  cedit  l’espai  a  dones  i  grups  de  dones  que  han  necessitat 
puntualment un local on reunir-se. 

Des de fa molts anys els grups comparteixen la infraestructura de Ca la 
Dona i des de la Secretaria se’ls ofereix informació i suports diversos en el 
seu  funcionament:  recollida  de  missatges  i  encàrrecs,  de 
correspondència,  difusió d’informació d’interès per associacions,  cessió 
de  materials  diversos,  contactes  amb altres  grups  o  dones,  preparació 
d’activitats, assessorament sobre sol·licitud i presentació de subvencions, 
etc.

Aquests són els  grups que aquest any 2010 han treballat des de Ca la 
Dona:

1.  Asociación de Amistad de las Mujeres Filipinas

2. Associació Biblioteca-Videoteca de la Dona de Barcelona

3. Associació de Dones Juristes Themis

4. Campanya pel Dret a l'Avortament Lliure i Gratuït

5. Comissió 8 de Març

6. Dona i Presó

7. Dones Juristes 

8. Dones i Treballs

9. Dones per Dones – Dones per la solidaritat 

10. E’Waiso Ipola

11. Entre Dones

12. Grup de Lesbianes Feministes

13. Les Botones

14. Marxa  Mundial  de  Dones  contra  la  Violència  i  la  pobresa  –
Coordinadora a Catalunya

15. Tamaia Acció contra la Violència

16. UMMI. Unión de Mujeres Marroquíes Inmigradas

17. V acas. Associació de creadores escèniques

18. Veus de Dones

19. Xarxa de Dones Feministes Contra la violència

20. Xarxa de dones Immigrades

21. Xarxa de Dones per la Salut

22. Xarxa  Feminista  (Associació  per  la  celebració  dels  20  anys  de 
feminisme a Catalunya)

23. Enredadas en Europa

24. Projecte Jo Brasilera

Grups en repòs: 

25.  Fons Documental d’Història Feminista

16 de Gener 2010 : Passi de la pel·lícula El Niño Pez, amb posterior 
sopar- col·loqui. Organitza: Grup ELLES-Espai Lèsbic Lambda d'Estudis.
6 de Febrer 2010: Acte en record de la Sana. El 6 de febrer la Sana 
hagués celebrat el seu aniversari. Les amigues i companyes que l’estimem 
vam voler compartir  aquesta data  fent un acte en record seu a Ca la 
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Dona. Organitza: Xarxa Feminista, Centre de Cultura de Dones Francesca 
Bonnemaison i Ca la Dona.
26 de Febrer 2010  :  Recital  poètic-musical,  Amb textos de Gabriela 
Mistral,  Alfonsina  Storni,  Rosario  Castellanos,  Alejandra  Pizarnik, 
Gioconda  Belli,  Idea  Vilariño,  Cristina  Peri  Rossi,  entre  altres, 
acompanyats  de la música de Florencia  Amengual.  Organitza:  Veus de 
Dones.
12 de Març 2010:  Xerrada -debat,  Dones afganeses: dels talibans a 
l'ocupació, a càrrec de Mariam , activista de , Associació Revolucionària 
de les Dones de l'Afganistan. Organitza:Dones x Dones.
20 de Març 2010:  Cercavila, Solidaritat  amb les dones d’Afganistan, 
Palestina i Israel, Iraq... Organitza: Dones x Dones, dins de Plataforma 
Aturem la Guerra.
20 de Març 2010: Teatre i Documental, Memòries (work in progress) i 
Volver a pasar por el corazón. Organitza: Projecte Vaca.
27  de  Març  2010:  Jornada,  Les  trajectòries  de  participació  de  les 
immigrades a Catalunya. Organitza:Xarxa de Dones Immigrades.
21 d'Abril 2010: Xerrada informativa Fem-nos objectores fiscals contra 
les armes i la guerra. Organitza: Dones x Dones.
17 de Maig 2010: Concentració homenatge a les dones assassinades, on 
es  va  explicar  la  situació  de  les  dones  en  els  conflictes  armats, 
concretament la situació actual al Congo. Organitza: Marxa Mundial de 
dones.
20 de Maig 2010:  En motiu del Dia internacional de les dones per la 
pau i el desarmament. Xerrada: Juntes per una pau que sigui la nostra. 
(Conflicte de Txetxènia) Organitza: Dones x Dones amb el suport de la 
Lliga dels drets dels pobles.
27 de Maig 2010: Concentració antimilitarista. Dia internacional de les 
dones per la pau i el desarmament. Organitza: Dones x Dones.
28 de Maig 2010:  Dia d’Acció per la salut de les dones. Jornada sobre 
Salut, Dones i immigració.  Organitza: Xarxa de Dones per la Salut.
7,21,28 de Juny 2010:  1r Cicle de Lectures Dramatitzades d'autores 
contemporànies. Organitza: Projecte Vaca.

10  de  Juny  2010:  Dones  en  Resistència,  Acte  Públic  Feminista. 
Organitza: Marxa Mundial de les Dones,Dones x Dones; Acsur,  Xarxa de 
Dones per la Salut, (entre d'altres).

16  d’octubre  2010 a  les  18  hores  a  Canaletes,  Acció  Feminista 
Internacional  en  solidaritat  amb   les  dones  i  els  pobles  de  la  RDC. 
Organitza:  Marxa Mundial  de les  Dones de Catalunya.  Per la  pau i  la 
desmilitarització a la República Democràtica del Congo. 

12 de novembrev2010, Cinefòrum de la Xarxa Feminista, de 19 a 21h. 
“Mujer contra Mujer, y si las paredes hablasen (2000)”. 

17 de novembrev2010, a les 19 h, celebració dels 18 anys de Tamaia 
Viure sense violència. “Acte de Donatge a les dones que ens han donat la 
seva confiança i  ens han,  ens heu,  acompanyat  en tots  aquests  anys”.  
Celebració íntima amb poesia. 

18  de  novembre  2010,  16  h,  Trobada  amb  els  partits  polítics 
“Polítiques  de  dones  en  els  programes  electorals”.  Organitza:  Dones 
Juristes,  amb la participació de representants de Ciutadans pel  Canvi, 
Convergència i Unió, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per 
Catalunya-Verds,  Partit  Popular  de  Catalunya,  Partit  Socialista  de 
Catalunya.

18 de novembre 2010, a les 7 de la tarda Trobada a Ca la Dona  amb 
Adèle Safi Kagarabi, de la Marxa Mundial de les Dones de la República 
Democràtica del Congo i presidenta de la Comissió de lluita contra les 
violències  sexuals  al  Sud  Kivu.  Acte  suspès  per  malaltia  d'Adèle  Safi 
Kagarabi.

23 de novembre, 2010 Xerrada “ Aquí  i allà, juntes per la dignitat”. 
Tamaia i ACSUR-Las Segovias Catalunya 

25 de novembre 2010, 19h., Manifestació contra la Violència vers les 
Dones i les Nenes, “Dones lliures per una vida digna”, Xarxa de Dones 
Feministes contra la Violència.

Novembre Vaca 
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9 de desembre 2010 a les 19.00, tertúlia i pica pica “dones alliberem-
nos de les violències:   assumim els nostres drets”.  En el  marc del  10è 
aniversari de la Resolució 1325 de Nacions Unides per la qual es demana 
una major participació de les dones en la prevenció, gestió i solució dels 
conflictes. Amb Elena Grau Biosca, de l’Institut Català Internacional per 
la  Pau,  Dorys  Ardila  Muñoz,  de  l’Escola  de  la  Pau  de  la  Universitat 
Autònoma de Barcelona i Montserrat Cervera Rodon, de DXD. Organitza: 
Consorci  Colòmbia Pau en Moviment -  Ruta Pacífica  de las  Mujeres i 
DonesxDones

11 de desembre 2010,  projecció del documental “5.000 feminismes: 
Granada, 20 anys després, aquí i ara”, a les 10.30 a Ca la Dona. 

13 de desembre 2010,   Debat  “La vida de les activistes feministes: 
com ens sostenim per a seguir sostenint el món?”, a les 19h. Organitza: 
Fondo de Mujeres Calala i  Dones x Dones.  Debat sobre el llibre  Quin 
sentit té la revolució si no podem ballar (Jane Barry i Jelena Djorjdevic). 
Amb Carla López del Fondo Centroamericano de Mujeres a Nicaragua; 
Vicky Moreno, de Dones x Dones, i l’Amanda M. Gigler de Calala, Fondo 
de Mujeres. 

Març 2011
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