Memòria

Ca la Dona: un espai de relació política feminista

Memòria Ca la Dona 2011
Finalitat i objectius generals
Finalitat : 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).
Objectius generals:
A. Enfortir l'autonomia de les dones, a nivell individual i col·lectiu, a través del treball en un “espai propi”, on es possibilita trencar amb les subordinacions de gènere. Fer circular i facilitar l'accés a la informació.
B. Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es
presenten conflictes específics (a nivell jurídic, social, etc.).

C. Donar força a l'associacionisme de dones: oferir instruments per al
funcionament dels col·lectius (espai de treball i reunió, recopilació y difusió d'informació, assessoramento per a la formació i funcionament de
grups, accés a la informació...), potenciar la visibilitat dels grups de dones
en espais de participació ciutadana, promoure la capacitat d'incidència
política, facilitar sinèrgies i xarxes de dones i amb moviments socials, l'intercanvi d'experiències, etc.
D. Potenciar espais de debat i reflexió feminista, i convertir-la en patrimoni de toda la societat. Oferir mitjans per a la comunicació escrita o perdurable de la reflexió feminista. Fer visible i reconeguda, i preservar, la
memòria històrica del moviment de dones. Recrear i experimentar les
possibilitats de transformació social des del pensament feminista i el fer
de les dones.

Valoració general
Les línies de treball de Ca la Dona són estables, com a espai físic i de tro bada per a dones i grups. En aquest sentit, volem remarcar que, malgrat
els ajustaments econòmics realitzats a l'entitat el 2011, hem pogut mantenir el treball entorn els objectius de Cld. S'ha fet un gran esforç per a ajustar la despesa de Ca la Dona a la reducció dels ingressos amb l'objectiu de
garantir la continuïtat de l'activitat a mig termini.
Després de moltes hores de debat a la Comissió de Ca la Dona l'assemblea
de sòcies realitzada 6 de juliol va manifestar la voluntat de mantenir un
balanç econòmic equilibrat que no suposés un endeutament. Tenint pre-

sent que el febrer del 2012 es preveu el trasllat de la seu a l'edifici municipal de Ripoll25 (que suposarà una reducció substancial de les despeses
estructurals de l'Associació), es va decidir eliminar la despesa de lloguer i
deixar la seu del carrer Casp, tot afrontant la resta de l'any amb l'activitat
en espais provisionals cedits per entitats.
Aquest fet, juntament amb el reinici de les obres a Ripoll 25 i la reducció
dels ingressos, han marcat inevitablement, com expliquem tot seguit, el
treball desenvolupat, sense arribar a canviar els objectius marcats a principi d'any.
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Assoliment d'objectius. Execució.
Accions rellevants previstes.

Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

(obj. A, C) Mantenir i optimitzar l'espai de troba- Gener -juny: desenvolupament de l'activitat de la forma prevista.
da i reunió
Febrer: realització d'inventari del mobiliari.
Neteja, manteniment, lloguer, taulells d'informació, atenAbril -juny: procés de debat sobre la reducció de la despesa i el possible trasllat.
ció, web, llista distribució, ordinadors amb accés a internet, llibreria i armari, espais reunió, suport als grups, co- Juny: recerca d'espais per a traslladar l'activitat.
municació i intercanvi infos.
Juliol: dia 6: assemblea de sòcies. Trasllat de Ca la Dona. Inventari parcial. Baixes
subministraments.
Objectius específics 2011:
 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.








26 de juliol: Akelarre per a acomiadar-nos de la que ha estat la casa de Cld durant
més de 10 anys. Hi participen unes 40 dones.

Recursos (R=treball remunerat)
Seguiment: Comissió Ca la Dona.
Coordinació: Betlem Cañizar Bel
(R).
Tècnica responsable de la casa i
coordinació treball amb els grups
Ona Rovira Insensé (R).
Mantenidora de la casa: Foune
Fofana Fofana (R).

Adquisicions i assessorament inSetembre: instal·lació de la secretaria a la seu de Cooperacció (sant honorat, 7). Inici formàtic (voluntària): Àngels Pude l'activitat dels grups al Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison (aljol.
guns grups tenen altres seus provisionals). Pacte amb el CCDFB dels protocols per a
Participació dels grups de dones
la reserva i ús de sales. Pacte amb Cooperacció per a l'ús de l'espai.
en la gestió i dinamització de la
Inventariar els béns mobles i el material inforSetembre -desembre: serveis que es deixen de prestar: llibreria i armari de totes, casa.
màtic. Inventariar el material de magatzem. Inordinadors amb accés a internet a disposició de dones i grups, taulells d'informació
ventariar Llibres i altres materials.
Trasllat: diverses voluntàries van
amb recursos per a dones. Parcialment: consulta dels fons del Centre de Documentacol·laborar en l'empaquetament i
Planificació del trasllat a la nova seu del carrer
ció.
organització de tot el material de
Ripoll 25.
Serveis que es mantenen de la forma habitual: atenció presencial i telefònica, web i
Ca la Dona: Felisa, Amada, ÀnResoldre les necessitats d'espai dels nous grups i llista de distribució, espais de reunió i suport a grups, etc.
gels, Lucie, Mérce, Dolors, Dámales possibles noves necessitats dels existents. Doris, Maite, Carme, Maria, Marta,
Previsió del trasllat a la nova seude Ripoll 25 (2012): donat que hem realitzat un trasnar sortida a les demandes d'activitat i reunió
Carme, Roser, Magal·lí, Montse,
llat previ el juny del 2011, la major part dels materials estaven emmagatzemats i inpuntual d'altres grups i dones.
Dolo, Bea, Mariona, Teresa, Merventariats a l'espera de trasllat a Ripoll 25. Es van deixar a part aquells materials d'ús
cè, Montse, Betlem, Neus, AnnaReduir els costos de subministraments.
quotidià a les oficines de Cooperacció i a domicilis particulars. Les parts més vulnerabel, Loredana., Glòria, Viqui, Mables del Centre de Documentació s'han dut a l'arxiu municipal d'Horta -Guinardó.
Millorar la recollida de dades de les activitats que
ria Mai, Meli, Antònia, Montse, i
es desenvolupen a Ca la dona, a través de fitxes i Les demandes de reunió o d'entrada a la casa de nous grups s'han reduït, donat que
d'altres que segurament ens deibases de dades.
els grups de dones n'estan en general al corrent.
xem! Veure fotos a https://picasaweb.google.com/imatgescaladona/2
S'ha iniciat la recollida de dades de les activitats i reunions de grups a través de fitxes,
011_estiu_de_trasllat#
però aquest sistema no és operatiu actualment al no tenir una casa pròpia.
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(obj. A, C) La nova casa: Ripoll, 25
2010-2011: finalització de la planta baixa i el badalot
(finançament de l'Ajuntament de Barcelona, gestió de
BIMSA, DF de Ca la Dona en conveni amb la UPCCàtedra UNESCO de Sostenibilitat finançada pel conveni
entre l'Obra Social La Caixa i el Departament d'Acció
Social i Ciutadania 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.
Objectius específics 2011:
Recerca de finançament de la Generalitat de Catalunya
per a continuar la Direcció Facultativa 2012.
Negociació del finançament per a moblar l'edifici amb la
Diputació de Barcelona.
Negociació amb l'Ajuntament de Barcelona per assolir
l'acabament de l'obra.
Seguiment de l'obra 2011.

Ca la Dona: un espai de relació política feminista
Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

La manca de casa pròpia dificulta la relació i la col·laboració entre els grups de
dones .

A més, cada un dels grups es va
responsabilitzar de preparar el
propi material, per tant... més i
més dones!

Realització de l'obra: Gener-juny: reunions amb BIMSA per a preparar els
documents i procediments necessaris per a la licitació de l'obra / 26 de juliol: inici
de les obres. / Juny-desembre: realització de l'obra. Seguiment setmanal de l'obra.

Coordinació i tècnica: Betlem
Cañizar Bel (R).

Enfortiment aliances, recerca finançament: 6 de juliol: reunió amb el nou equip de
l'Institut Català de les Dones / 2 d'agost i 7 de desembre: reunió amb el nou equip
de la regidoria de Dones i Drets Civils / Agost: reunió amb gerència de Dones i Drets
Civils / 20 de desembre: reunió amb el nou equip de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania
de la Diputació de Barcelona.
Novembre -desembre 2011: negociació del conveni de cessió de Ripoll 25.

Seguiment del desenvolupament
de l'obra: Felisa Plou i Maria
Moron Martin. Maria Olivares
durant l'agost.
Comissió de seguiment de l'obra:
F. Plou, M. Moron, Antònia
Pallach i Estela i Amada Santos.

Treballs participatius. Definició del projecte: 28 de setembre: visita a l'obra amb la Direcció Facultativa: Sandra
curadora de la FemArt 2011 per a la realització d'una obra que es durà a Ripoll 25 /
Bestraten Castells -Càtedra
28 de setembre, 10 i 14d'octubre: treball de detecció de corrents d'aigua i falles
Unesco de Sostenibilitat (R).
amb el zahorí Juan Sáez (artezahori.com). Veure més tallers a Annex.
Seguiment del projecte: Comi Ca
S'ha assolit l'objectiu de realització de l'obra de la planta baixa. S'ha iniciat de forma
la Dona
positiva els contactes amb les institucions catalanes per a actualitzar els suports al
projecte, pendents de concreció un cop es defineixin els projectes i pressupostos 2012
-2016 de les institucions. S'han realitzat els tallers participatius i assemblees en
funció de les necessitats de l'obra.
La manca de recursos ha impedit l'actualització del projecte de Ripoll 25 la web de Ca
la Dona així com la realització de les Butlletines. Queda per tant pendent de continuar
la tasca informativa del projecte.

El seguiment del projecte i de l'obra suposa una alta dedicació de temps a la
Procés participatiu: paviments planta baixa, usos
Coordinadora, a l'equip de seguiment del projecte i a la Comi de Ca la Dona.
temporals de la planta baixa. Gestió i funcionament de la
casa. Realització de butlletines informatives. Assemblea Hem de dir que el projecte arquitectònic està rebent diversos premis. El 2011 el
de sòcies. Reunió de grups. Etc.
Premi CIMAD a la millor comunicació.
(obj. A i B, D) Acollida, informació, difusió i assessorament.

Acollida i informació, difusió i assessorament: continuada.
L'atenció s'ha mantingut de forma normalitzada entre el gener i el juny, tot reduint
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Accions rellevants previstes.

Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

Atenció telefònica i presencial i Espai pels Drets de les
Dones. Acollida, informació, difusió i assessorament de
la secretaria i la Comi de Ca la Dona respecte a (entre
d’altres):

l'horari d'atenció telefònica de matí.

Acollida des de la secretaria: O. R.
Insensé i B. C. Bel (R). Marina
Domingo Marin (R) des del setembre.

Grups de dones

A partir del mes de setembre, l'atenció telefònica ha recuperat el seu horari habitual
de matí, donat que el canvi de seu de la secretaria podia repercutir negativament en
les persones que volguessin contactar amb Ca la Dona.

El trasllat a seus provisionals ha fet descendir força la quantitat d'atencions realitzaEstudiants i investigadores/investigadors, per a la realit- des. Caldrà fer un esforç suplementari per a difondre la nova seu de Cld un cop sizació de treballs de recerca.
guem a Ripoll 25.
Suport a associacions en l’organització i difusió d’activitats.

S'ha iniciat la recollida de les dades de les atencions realitzades al llarg de l'any.

Grup de voluntàries: Chari Portero Ronda (gener-abril).
Seguiment: Comissió Ca la Dona,
Betlem C. Bel.

Espai pels Drets de les Dones: DJ, Tamaia, Ca la Dona. Ona
Participació en xerrades, taules rodones, entrevistes, esCreació grup de voluntàries: abril -juny 2011. Objectiu no assolit. Hi ha hagut
Rovira Insensé (coordinació -R) i
tudis, programes de ràdio i televisió, articles per premsa.
una voluntària els mesos de gener a abril, i voluntàries que ocasionalment han fet su- Marina Domingo Marin (R) des
Derivacions i informació sobre situacions de dificultat,
port en l'atenció, però no hem treballat la creació del grup. Pendent pel 2012.
del setembre.
conflicte o violència: avortament, violència familiar, asReducció excepcional horari atenció: gener -juliol 2011.
setjament laboral, soledat, agressions sexuals, desnonaments, etc. Aquestes informacions es realitzen tant a per- Línia de telèfon de gestió: gener 2011. Objectiu assolit el gener. Línia anul·lada
sones a títol particular com a institucions. Aquesta tasca l'agost 2011 per a reduir despesa. Objectiu posposat per quan tinguem seu definitiva.
suposa una proporció molt important del treball total de
la Secretaria.
Espai pels Drets de les Dones: continuada. Reunions bimensuals.

Altres.
Per a qualsevol consulta, informació, demanda de recurs,
o necessitat de derivació de les dones que se’ns adrecen
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 17a 20h (atenció
telefònica -excepcionalment, tancada pel matí).
Objectius específics 2011:
 Reducció excepcional de l'horari d'atenció telefònic, fins a resoldre la reducció dels recursos.
 Posada en funcionament d'una línia de telèfon
exclusiva per la gestió
 Creació d'un equip de voluntàries de suport a l'atenció.
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Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

www.xarxadedonesperlasalut.org/edusexafectiva.html s'ha finalitzat la web de recursos
per l'educació afectiva i sexual, amb la Xarxa de Dones per la Salut (subvenció de
l'ICD) i la gestió de Ca la Dona. La web es va presentar el 27 de setembre. Ha tingut
bona acollida per la claredat i els continguts que recull. No hem assolit l'objectiu de
fer una campanya de difusió de la web, però aquesta s'ha difós pel boca -orella internàutic entre ensenyants i altres col·lectius i hem rebut demandes per a fer-ne presentacions: Societat Catalana de Sexologia, Universitat de Tarragona -Barbara Biglia.

Suport i seguiment: Montse Cervera Rodon, Montse Pineda Lorenzo, Carme Catalan, Sandra
Campañon, Sílvia Adalbert

 Quantificació i anàlisi de les acollides i informacions realitzades el 2011. Anàlisi i comparació
d'aquestes amb les dades recollides el 2008.
(Obj. C.) Haver promogut, reforçat o potenciat
xarxes i campanyes específiques, promoció de
contactes i intercanvis entre associacions.
Objectius específics 2011:
Campanya pel Dret a l'avortament:
 Finalització del projecte de Web per l'educació
afectiva i sexual, realitzat amb la Comissió d'ensenyants de la Campanya (Montse Roset, Montse
Aragon, Mercè Otero-Vidal, Mercedes Gómez
-CCOO, i altres). Presentació i difusió del projecte web.








Queda pendent pel 2012 fer-ne una millor difusió així com incorporar alguns nous
continguts. El grup d'ensenyants es manté en contacte a través d'una llista de distribució a través de la qual intercanviem continguts. Donada la reducció dels recursos
humans remunerats a Ca la Dona, cal repensar la dinamització del grup.

Seguiment implantació de la llei: s'han realitzat quatre reunions de la Campanya
Seguiment de la implantació de la llei, amb la
per a aquest fi. S'ha participat en la publicació Situación actual de la nueva ley de saXarxa de Dones per la Salut.
lud sexual y reproductiva y de interrupcion voluntaria de embarazo en el estado español, tras año y medio de aplicación de la de la Coordinadora Estatal de OrganizaciMantenir la capacitat de resposta en el cas que hi
ones Feministas. La Campanya, com ja estava previst, hem delegat el seguiment de la
hagi algun succés relacionat amb la llei (dones
implantació en la Xarxa de Dones per la Salut, entitat amb contacte directe amb les
que no puguin avortar, no aplicació de la llei,
dones i centres que practiquen avortaments.
etc.)
Capacitat de resposta + xarxa de grups + tallers: continuada, en funció dels
Manteniment de la xarxa de grups de la Campaesdeveniments i demandes. La reducció dels recursos humans remunerats a Ca la
nya.
Dona ha afectat aquest objectiu. Es manté el contacte entre les membres actives de la
Continuació de la participació en tallers, xerraCampanya a través d'informacions via internet, però el butlletí de la Campanya ha
des, tertúlies, participació en mitjans de comuni- sortit esporàdicament i la dinamitzadora de la Campanya no ha pogut arribar al 100%
cació, quan se'ns demani.
de les tasques encomanades. Malgrat això, la xarxa de dones i grups de la Campanya
es manté activa i alerta davant els esdeveniments relacionats amb el tema.
Elaboració de manifest /acte pel Dia Internacional per la Despenalització de l'avortament
Quan s'ha realitzat alguna acció comunicativa hi ha hagut ressò en premsa.

Debat i xarxes sobre la laïcitat
 Continuar el treball sobre la laïcitat a través de
debats: 8 de març, debat central de Ca la dona

11 de març: debat sobre la laicitat entorn el 8 de març. Debat valorat molt positivament per les assistents, per les perspectives diverses i noves que es van oferir.
Valorar la creació de la possible xarxa entre els diversos col·lectius: Febrer
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Coordinació i tècnica del projecte:
Betlem Cañizar Bel (R).
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.
(En col·laboració amb: totes les
entitats esmentades anteriorment,
grups de Ca la Dona, secretaries
de dones de partits polítics, secretaries de les dones dels sindicats,
Vocalia de Dones de l'Esquerra de
l'Eixample, Plataforma contra les
Violències de Gènere, dones autònomes, dones del moviment independentista, etc. (veure a www.caladona.org).
Comissió Ca la Dona.
Coordinació i tècnica: Betlem
Cañizar Bel (R).
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Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

per a celebrar el Dia Internacional de les Dones, -juny. No s'ha creat la xarxa donada la manca de recursos.
sobre laicitat; revista monogràfica sobre el tema.
Realització de la revista: desembre 2010 -març 2011. Veure-la a
 Relacionar els debats dels diferents col·lectius:
www.caladona.org/revista
Xarxa Feminista, Col·lectiu de Dones en l'EsgléCampanya apostasia: fins març 2011. Ca la Dona és punt de recollida d'apostasies
sia, Ca la Dona, Plazandreok (Euzkadi), (Andadins la campanya engegada pel Moviment Laic i Progressista i la Unión de Ateos y Lilusia). Valorar la creació d'una xarxa de dones
brepensadores. Arriben 6 apostasies.
per la laïcitat.

Recursos (R=treball remunerat)
Difusió i comunicació: Joana G.
Grenzner (R).
Recursos materials i espais de Ca
la Dona.

 Participar a la campanya per l'apostasia col·lectiva
 Altres possibles accions que sorgeixin de les anteriors.
Comissió 8 de març
 Descentralitzar el paper de Ca la Dona a la Comissió. Centrar-nos en el 8 de març que volem
com a Ca la Dona més enllà de la Comissió 8 de
març.

Convocatòria per a la constitució de la Comi 8 de març del 2011: desembre
2010 -gener 2011
Definició, planificació, preparació dels actes: veure annex

 Millorar l'acollida a la comissió de dones i grups
nous i joves. Deixar més espai per a noves veus.

Coordinació: membres de la Comissió de Ca la Dona. Membres de
la Comi 8 de març.
Recursos materials i espais de Ca
la Dona.
Difusió i comunicació: secretaria
Ca la Dona (R).

 Mantenir o incrementar el nivell de responsabilitatzació i repartiment de tasques entre les dones
i grups participants a la Comissió que es va assolir l'any passat.
 Enfortir la participació de grups pròpiament de
dones.

Participació de Ca la Dona en la creació de l'Espai Feministes indignades,
en el marc del moviment 15m.
En els inicis de l'acampada 15m , diverses dones de Cld i dels grups de Cld vam estar
assistint a plaça Catalunya, fins que es va veure la necessitat de crear un espai propi
feminista, i de fer-nos visibles a l'acampada en tant que feministes. El 18 de maig vam
penjar la primera pancarta feminista a la plaça i vam convocar, pel dia següent, 18 de
maig, un taller d'Alternatives Feministes que es va convertir en una assemblea que va
començar a elaborar un manifest feminista. Així es va iniciar un procés de visibilitat
de què “sense les dones no hi ha revolució” (text de la pancarta).
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Coordinació i desplegament: Comissió Ca la Dona. Activistes de
Cld a Feministes Indignades.
Recursos materials i espais de Ca
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Recursos (R=treball remunerat)

Dones d'altres espais feministes, i dones independents es van anar unint a aquest es- la Dona. Grups implicats.
pai, que es va convertir ràpidament en “Feministes Indignades”. Des de Cld hem continuat donant suport a aquest espai de diverses maneres, fins avui en dia. L'experiència del naixement i desenvolupament de FI es recull a diversos textos que podeu consultar a feministesindignades.blogspot.com.es, així com al llibre R-evolucionando.
Feminismos en el 15-M (DDAA, Icaria), del que extraiem el següent paràgraf:
“Cuando todavía no se habían formado las comisiones y todo eran turnos abiertos de
palabras, éramos bastantes mujeres feministas que, sin habernos visto, asistíamos a
las impresionantes caceroladas y asambleas diarias en la Plaza Catalunya. [...] una
feminista [...] no sabía cómo se recibiría lo que ia a decir ni cómo decirlo, pero tenía
claro que si no nos visibilizábamos, el movimiento no nos iba a recoger. Enseguida
nos reconocimos en su intervención. [...] Entre unas y otras quedamos en volver a la
plaza al día siguiente, se colgó la pancarta “Sin las mujeres no hay revolución” hecha
en Ca la Dona, desde donde se convocó un taller de alternativas feministas para el
otro. [...] Lo más enriquecedor del proceso fue juntarnos las feministas autónomas,
independientes, de la diferencia, algunas de la igualdad, las sueltas, las de Ca la Dona,
y debatir a fondo y redactar un comunicado propio, trabajando en común,
reconociéndonos y, al final, estar todas de acuerdo, en fin, saber que no estábamos ni
tan distantes, ni tan desfasadas. Al día siguiente la asistencia se dobló.”
Convocatòria de Blocs Feministes a les grans manifestacions.
Altres xarxes:

De forma continuada

 Acollir altres xarxes i intercanvis que puguin sor- Veure annex
gir al llarg de l'any. Promoure altres possibles
Satisfer totes les demandes de col·laboració que arriben a Cld és, sovint, difícil. Malxarxes que puguin requerir-se al llarg de l'any.
grat tot, fem l'esforç per participar en els tallers, xerrades o articles que se'ns dema Mantenir la relació i l'intercanvi amb altres esnen, sempre que sigui possible.
pais de dones.
La preparació prèvia del trasllat i el canvi a seus provisionals ha dificultat el treball
 Acollir organitzacions d’altres països que desitamb les xarxes internacionals que venen de visita a Catalunya, ja què part de l'interès
gen conèixer Ca la Dona i el moviment feminista d'aquestes xarxes és conèixer la Casa de Ca la Dona. Possiblement també la reducció
català, així com nosaltres conèixer-les a elles.
del finançament a d'altres associacions ha fet que el nombre de visitants internacionals es redueixi.
 Mantenir la relació i participació en activitats
puntuals i campanyes de moviments socials.
Es manté l'intercanvi d'informacions amb institucions i associacions gràcies al treball
de voluntàries i becàries en el buidat del correu-e de Ca la Dona.
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Coordinació i desplegament: Comissió Ca la Dona. Betlem C. Bel
(R).
Recursos materials i espais de Ca
la Dona. Grups implicats.

Ca la Dona G58505280

Memòria
Accions rellevants previstes.

Ca la Dona: un espai de relació política feminista
Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

Calendari anual i continuat.

Coordinació: Betlem C. Bel (R).

Avaluacions trimestrals amb l'equip de secretaria.

Tècnica de comunicació: Joana G.
Grenzner (fins març).

 Mantenir l’intercanvi d’informació amb institucions, especialment aquelles dedicades a les polítiques per les dones (ICD, CIRD, regidories de dones), associacions i alguns mitjans de comunicació.
(obj. A, C) Manteniment i millora de la xarxa informativa
Objectius específics 2011:

La concessió d'un Pla d'Ocupació va permetre revisar els continguts de la web de Ca la
Dona i assolir l'objectiu de reorganització d'aquesta amb el treball d'una voluntària.
Suports en la comunicació i gestió
del correu-e: Irina Mas Novell
Aquesta activista ha garantit també tant la continuïtat de l'Internet Feminista que
(pràctiques abril -juny), Elena Caabans es duia des de la Secretaria com la sindicació de continguts. La web ha incresanova Rueda (pràctiques setemmentat les consultes i difusió, i l'Internet Feminista ha millorat la seva organització.
bre -novembre) i Marina DominMantenir la gestió actual dels taulells d’informaS'ha realitzat un curs de 4h amb Les Botones per a l'ús de la sindicació de continguts i go Marin (R) novembre- desemció, les graelles d'activitats de la casa, les bústies
altres eines 2.0 amb les treballadores de Ca la Dona i una voluntària (març 2011).
bre.
dels grups i la resta de mecanismes visuals físics.
En general podem afirmar que la Ca la Dona virtual està assolint una difusió major i Reorganització i millora de la xarAcabar la reducció del tiratge de l'agenda en pade millor qualitat. Caldria incrementar els recursos que hi dediquem.
xa informativa. (R)
per de Ca la Dona iniciada el 2010, per tal què arL'agenda en paper s'ha reduït tant en freqüència com en el nombre de dones que la
ribi a la majoria de dones i llocs per correu-e.
Seguiment, assessorament, discontinuen rebent. Ara es manté en 90 dones de les 450 que la rebien anteriorment, i seny i actualització web, termomix
Acabar la reorganització de la web www.caladoesperem reduir-ne el nombre el 2012.
i internet feminista, i formació, :
na.org.
Àngels Pujol.
La secretaria com a punt d'informació i recursos i els taulells d'informació han vist alContinuar, amb Les Botones, els cursos d'eines
terat el seu funcionament per la manca de seu.
Grup d'autoaprenentatge Les Bo2.0 i altres eines web i tecnològiques.
tones.
Mantenir la secretaria com a punt d’informació,
Recursos materials i espai de Ca la
ajustant els horaris als recursos disponibles.
Dona.

 Convertir l'Internet Feminista en una llista vinculada a la web de Ca la Dona, via sindicació de
continguts. Formar les secretàries de ClD en generació de butlletins per rss.








(Obj. C, D) Mantenir la presència i participació
activa als Consells de Dones de les institucions.
Enfortir la xarxa amb els grups de dones dels
consells.

Seguiment i avaluació: sempre que es requereix, des de la Comissió Ca la Dona.

Representant al CNDC: Mireia
Bofill Abelló

S'ha mantingut la participació activa a la Permanent del Consell de Dones de l'Ajuntament de Barcelona, a la Permanent del CNDC i al plenari del Consell de Dones de Ciu- Representant al Consell de Dones
tat Vella. Participem al grup de treball de l'Eix 4 (Temps i Treballs) del CNDC. La nos- de Barcelona: Mercè Otero-Vidal.
tra representant és també representant del CNDC al Consell de la Llengua i al Grup
Representants al Consell de Dode treball sobre discriminació del Fòrum de Persones Usuàries de l'Audiovisual.
nes del Districte de Ciutat Vella:
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista
Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)
Maria Moron Martin i Felisa Plou
Prades.
Seguiment: Comissió Ca la Dona.

(Obj. D) Sostenir i enfortir les activitats periòdiques

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

Veure annex

Objectius específics 2011:

Activitats i sortides culturals: Antònia Pallach i Estela.

 Reeditar les sortides de cultura feminista iniciades fa un curs.

Trobades Gastronòmiques: Bea
Masià, Meli Tormo, Felisa Plou,
Dolo Pulido.

 Iniciar els sopars llunàtics
 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.

Escola Estiu: grup dinamitzador
de la Xarxa Feminista.
Activitats: grups participants a les
activitats.

 Col·laborar amb l'Escola Feminista d'Estiu de la
Xarxa Feminista.
 En l'activitat habitual: revisar-ne l'enfocament,
per adaptar-nos millor al què les dones i grups
busquen o al què enforteix la pròpia Ca la Dona.
(Obj. D). Revista Ca la Dona

Publicacions 2011: revista núm. 73, laïcitat.; núm. 74, Miscel·lània; núm. 75: hàbitat i Responsable de comunicació:
gènere. Veure-les a www.caladona.org
Joana Garcia Grenzner (R) (fins
març). Posteriorment: Betlem C.
Objectius específics 2011:
Pas de revista en paper a digital: febrer-abril 2011.
Bel.
 dotar de major autonomia de funcionament i co- Reorganització Consell redacció: no s'ha assolit la reorganització del Consell de
Consell de redacció: Betlem C.
hesionar el Consell de Redacció.
Redacció, donada la manca de recursos per a destinar-hi i les situacions personals
Bel, Luz Cassino, Mérce Garcia
d'algunes de les membres del Consell (una materitat, una malaltia, un canvi de feina).
 Incrementar la implicació de la Comi Cld en el
Huguet, Vicki Moreno, Mercè
Pendent 2012.
Consell.
Otero-Vidal, Judith Muñoz
Saavedra, Mai C. Álvarez.
Les
revistes
realitzades
han
permès
enfortir
les
xarxes
entre
col·lectius
de
dones,
 Donada la retallada pressupostària, convertir
donada
la
temàtica
i
col·lectius
que
han
col·laborat
en
aquestes.
S'han
generat
(temporalment) la publicació en una revista digiFotògrafa: Mai C. Àlvarez.
tal. Valorar l'opció de fer una edició anual en pa- sinèrgies que ens retroalimenten. S'ha assolit un dels objectius de la revista, que és
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Memòria
Accions rellevants previstes.
per amb els millors articles (en funció del finançament assolit).
 Aprofitar la digitalització de la revista per a incrementar-ne la difusió d'aquesta; així com el
debat generat a partir dels articles (aprofitar les
eines web 2.0).

Ca la Dona: un espai de relació política feminista
Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

que aquesta reculli els debats que es generen a Cld i en el moviment feminista en
general.

Maquetació: Irina Mas Novell
(pràctiques) i Marina Domingo
Marin (R) desde novembre.

No s'ha realitzat cap edició en paper de la revista, ja què no s'ha assolit el finançament
necessari per a fer-ho. En el seu lloc, hem fet una edició maquetada de cada revista
Seguiment: Comissó Ca la Dona.
digital que es pot llegir, imprimir o difondre en pdf.

 Continuar treballant per a enfortir la xarxa entre La relació entre els resultats assolits i els recursos emprats ha estat molt bona. S'han
realitzat revistes amb continguts de qualitat i un disseny adequat amb una destinació
dones i grups de dones a través de la revista.
de recursos molt limitada.
 Finalitzar el procés per a posar a la web les revistes d'aquests 21 anys.
(Obj. D) Centre de Documentació i Biblioteca
Objectius específics 2011:

Coordinació i seguiment del funcionament del Centre de Documentació: de forma
continuada.

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

Resoldre els problemes d'espai d'emmagatzematge del
Centre.

Amb el trasllat de Cld s'han dut a l'arxiu municipal d'Horta Guinardó els fons amb
Atenció a les consultes:
més valor documental o major risc de deteriorament, ampliant el conveni amb l'Arxiu secretàries de Ca la Dona (R), amb
vigent . Aquests fons són consultables.
el guiatge de les documentalistes.

Suport en la gestió del Centre de Documentació,
especialment en els períodes què l'Associació BibliotecaVideoteca no disposi de persones remunerades.

L'arxiu de cartells es troba al domicili d'una sòcia. La resta del material es reparteix
entre un altre domicili i un magatzem que ens han cedit.

Coordinació i dinamització del treball voluntari.

(Obj. A) Espai infantil i per a mares i cuidadores
Objectius específics 2011:
Mantenir l'espai infantil durant les activitats la casa,
amb una mainadera al seu càrrec si així es demana
Reslitzar 9 activitats (1 diumenge al mes) i una sortida
de colònies.

Documentalistes per a la gestió
del fons: Associació Biblioteca
-Videoteca de la Dona. (Marina
Durant els mesos de juliol a novembre el Centre de Documentació no ha comptat amb
Domingo Marin).
personal remunerat i, per tant, ha recaigut un major volum de feina en la secretaria
de Ca la Dona.
Gestió de les demandes: Marina
Domingo Marin (R) des del
setembre.
L'espai a la casa s'ha mantingut entre els mesos de gener i juliol. A partir del setembre Coordinació del projecte: Ona
ens hem fet càrrec ocasionalment d'alguna criatura que acompanyava la mare en
Rovira Insensé (R).
casos excepcionals (Espai pels Drets), sense un espai habilitat a tal efecte.
Grup de mares de suport: Júlia
S'han realitzat 5 tallers, 1 colònies i 2 activitats durant els vermuts a la Plaça de les
Ojuel Solsona, Dolo Pulido León,
Dones. Podeu trobar més informació a la cronologia d'activitats.
Xus López Villora, Betlem C. Bel.

Potenciar el treball coeducador i les xarxes de suport
entre cuidadores.
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Execució i calendari (completar amb el llistat d'activitats i tallers annex)

Recursos (R=treball remunerat)

(Obj. A, D) FemArt 11, Mostra d'Art de Dones

Tema: Revoltes.

Objectius específics 2011:

Espais expositius i d'activitat: CCDFB (activitats i inauguració), Sala KGB (festa)

Coordinació tècnica: Ona Rovira
Insensé (R)

L'objectiu del 2011 era el manteniment de la mostra tot
Espai de reunió i coordinació: Cld -en trànsit
reduint els recursos emprats en el seu desenvolupament.
Activitats desenvolupades: veure annex Cronologia d'activitats.

Coordinació artística: Karol
Bergeret (R )

Equip Mostra: Dolo Pulido León,
Teresa Sanz, Marina Domingo
La Mostra 2011 ha esdevingut un acte de resistència davant l'escassetat de recursos
econòmics per a dur-la a terme. Així, es va organitzar una retrospectiva senzilla però Marin, Magda Morell.
plena de força. Al CCDFB, únic lloc d’exposició enguany, s’han pogut visitar21 obres
representatives de les Mostres dutes a terme des de el 2002 fins ara. Pel que fa a les
artistes de vídeo-art, s’ha pogut veure projectat de manera continuada un vídeo Loop
amb un recull de totes les obres de les vídeo artistes. Per altra banda paral·lelament a
la exposició de les obres de la retrospectiva s’han exposat 13obres, en format dina 4,
d’artistes que han respòs a la convocatòria que vam fer des de la Fem Art animant-les
a participar i col·laborar a la resistència/existència de la Mostra, fent donació d’una
obra per a ser subhastada l’últim dia d’exposició. El 27 d’octubre a les 19hores,
l’animació de la subhasta va anar a càrrec de una actriu professional, i acompanyada
de la obra “Pelo Party” deDones Llop. Les activitats paral·leles que han tingut lloc per
tal de generar espais de diàleg, relació i pensament han estat : un taller de teràpia
artística,la subhasta, l’obra col•lectiva realitzada conjuntament per les artistes
participants el dia de la inauguració i la festa d’art amb accions i música al KGB,
aquest any amb la col·laboració de LesFatales, amb el desig d’incrementar la
visibilitat de la Mostra en espais del circuit artístic establert.

RECURSOS HUMANS
El 2011 hem comptat amb un Pla d'Ocupació per a la millora de les eines de comunicació que ha acabat la seva tasca el mes de març.
La secretaria, que els darrers anys sumava un total de 80-90 hores setmanals repartides entre 3 dones el 2011 s'ha reduït a 65 hores de treball repartides entre 2 dones, tot i que des
del mes de setembre es compta amb el suport d'una tercera dona dues tardes (en total 70hores). La manca de casa ha posat en lloc difícil una de les treballadores, la curadora de la
casa. S'ha mantingut el seu lloc de feina sent aquesta una aportació de Cld a Cooperacció mentre hem tingut allà la seu.
Tot plegat, la comissió de seguiment dels RRHH de Ca la Dona, composada el 2011 per Antònia Pallach i Estela, Felisa Plou, Mireia Bofill Abelló i Maria Moron Martín, ha
intensificat el seu treball de seguiment de la secretaria i de repensament dels RRHH.
Hem comptat també amb 2 dones en pràctiques: Irina Mas Novell, practicant de sociologia de la UB (200h) i Elena Casanova Rueda practicant del Màster en Polítiques d'Igualtat de
la UAB.
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Recull de les activitats organitzades per CA la Dona i els grups de Ca la Dona -no exhaustiu.
Inclou també algunes reunions de campanyes i participacions en projectes. No inclou les reunions dels grups.
DATES

ACTIVITAT

ORGANITZA

COL·LA BORA

Ca la Dona

Projecte VACA

LLOC

gener

12/01/12

Taller Ripoll 25: adequació dels espais per a treball d'arts
escèniques
Quin 8 de març volem? Trobada de dones i grups per a
començar a preparar-lo

19/01/12

Taller Ripoll, 25: propostes de col·locació del paviment
hidràulic

Ca la Dona
UPC -Càtedra Unesco de
Sostenibilitat -Prof.
Sandra Bestraten / Ca la
Dona

Jornada: Feminisme i Laïcitat

Xarxa Feminista

Ca la Dona

Comissió 8 de Març

Ca la Dona

11/01/12

22/01/11
Tots els
dimecres de
gener

Preparació del 8 de març
Comissió de treball sobre el Projecte europeu FRAGEN.
Altres trobades Gener -juny 2011.
Comissió Ca la Dona (comissió de gestió de la casa).
Setmanalment o quinzenalment. Tot l'any

Ca la Dona
Ca la Dona

Consell de Redacció. Revista Ca la Dona
Minicomissió econòmica, minicomissió laboral. Gener
-desembre 2011

Ca la Dona

Reunions Espai pels Drets de les Dones

Ca la Dona

Ca la Dona
Dones Juristes i Tamaia

Permanent del CNDC i del Consell de Dones de Barcelona
febrer
01/0201/03/2011

Ca la Dona -Inèrcia
Associació Fotogràfica

Reunió de grups

Ca la Dona
Comissió 8 de Març

Ca la Dona

16/02/11

Preparació del 8 de març
Presentació de la revista 72 de Ca la Dona sobre l'Espai
pels Drets de les Dones

Ca la Dona

Tamaia i Dones Juristes

23/02/11
24/02/11

Presentació del treball de l'assignatura d'Habitatge i
Cooperació de la facultat d'Arquitectura de la UPC, sobre el
paviment hidràulic de Ripoll 25
Presentació de la novel·la “El secret del meu turbant”

Ca la Dona / UPC Càtedra
Unesco de Sostenibilitat
-Prof. Sandra Bestraten
Dones x Dones
Ca la Dona

25/02/11

Taller RSS

Les Botones

27/02/11
març

Taller de Màscares de Carnestoltes a l'Espai Infantil

Ca la Dona

01/03/11

Inaugració exposició de fotografies de les alumnes del curs
de l'Associació Inèrcia

Ca la Dona -Inèrcia
Associació Fotogràfica

02/03/11

Assemblea de grups

Ca la Dona
Calala, Col·lectiu Maloka,
Mujeres Palante, ACSUR,
Dones xDones, Marxa
Mundial de Dones,
Entrepobles, Creación
Positiva.
Ca la Dona

04/03/11
08/03/11
11/03/11
20/03/11

24/03/11
27/03/11
30/03/11

Acte recolçament a feministes en resistència. Honduras:
Cattrachas i el Moviment IGBTI
Manifestació del Dia Internacional de les Dones: “Nosaltres
exigim, unides decidim: les dones contra les retallades
socials”.
8 de març: Festa
Concentració internacional de solidaritat amb les dones en
revolta dels països àrabs
Taula rodona sobre Feminismes, Laicitat i Ciutadania: dones
lliures, estat laic
Espai Infantil de Ca la Dona: taller d'aproximació a la cuina
vegetariana
Xerrada “La recuperació després de la violència de gènere:
una perspectiva multidisciplinar”

Relació d'activitats 2011

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
ICD -Ajuntament

Curs de fotografia Inèrcia

02/02
Tots els
dimecres de
febrer

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Ca la Dona

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Llibreria Pròleg
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

CCDFBonneimason

Comissió 8 de març

Ca la Dona

Comissió 8 de Març

Ca la Dona

Comissió 8 de març

Ca la Dona
Plaça del Vuit de Març
Col·lectiu de dones en
l’església, Fatima Ahmed,
As. catalana de jueus i
Seu de Ca la dona
palestins-Junts i Duoda
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
Ca la Dona
(Casp, 38)

Ca la Dona
Ca la Dona
Institut Interuniversitari
d'Estudis de Gènere

Centre Cívic La
Farinera

1

30/03/11
31/03/11
31/03/11
abril

Participació en el projecte Drets Sexuals i Reproductius.
Reunió.
Comissió d'Ensenyants de la Campanya pel Dret a
l'Avortament Lliure i Gratuït. Projecte d'elaboració de la Web
per l'Educació Afectiva i Sexual
Presentació del llibre d’Anna Bosch Pareras, Mujeres que
alimentan la vida. Selección de textos (1996-2008)

Ca la Dona, Creación
Positiva, APFCiB i
col·lectius de Mali,
Colòmbia i Guatemala

Cooperacció
Xarxa de Dones per la
Salut. Campanya pel Dret
a l'Avortament.
Ca la Dona
Ca la Dona (Grup de
Dones i Treballs)
CCDFBonneimason

06/04/11

Presentació de l'Associació Veus Gitanes

Veus Gitanes

06/04/11
15/04/11

Reunió de la Campanya pel Dret a l'Avortament
Visita comentada a l'exposició Assume Nothing (CCDFB)
1era Trobada Gastronòmica de Ca la Dona: plats del
Mediterrani

Ca la Dona
Diversos col·lectius
Xarxa Feminista
Ca la Dona -Dolo, Felisa,
Betlem

30/04/11

Ca la Dona

maig
Del 3 de maig
fins el 28 de
juny
Curs d'autodefensa feminista i Curs d'Aikido
II Jornada de Lleure Feminista. Recorregut en autocar pel
07/05/11
Priorat i visita a la Cova-Hospital de la Batalla de l'Ebre

Ca la Dona -Karin Konkle
(professora)
Ca la Dona -Antònia
Angela Jackson
Pallach
(historiadora)

11/05/11
a partir del
14/05

Assemblea de sòcies
Impuls a la formació de l'espai Feministes Indignades

Ca la Dona
Cld i dones i col·lectius
diversos

15/05/11

Espai Infantil: taller, dinar i visita a Can Masdeu

Ca la Dona

18/05/11

Jurat FemArt 11: selecció de les obres de la Mostra d'Art
Ca la Dona -FemArt
Projecció NO DEIXEM QUE MORI EL TEATRE LLIBERTAT
de JENIN (Palestina)
Dones per Dones

19/05/11
20/05/11
24/05/11
26/05/11
juny

Seminari “L'Hàbitat des de la perspectiva de les dones”
Cercavila Feminista i Antimilitarista. Dia de les Dones per la
Pau i el desarmament

Ca la Dona
Dones x Dones

Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones. Ponència Xarxa de dones per la
i taula rodona.
satut

Ca la Dona
Calala Fondo de Mujeres |
Fons per les Dones

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Ca la Dona

www.caladona.org
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

07/06/11

Adéu Carola! Donatge i record a la Carolina Costa Carreras

Dones x Dones

16/06/11
08-15-2229/06/2011

Acte en record i donatge a la Sole Otegui

Amigues de Sole Otegui
Ca la Dona -Chari Portero
Ronda

19/06/11

Espai infantil: taller de Trapezi i malabars
Bloc Feminista a la manifestació del Dia per l'Aliberament
LGTBQ

29/06/11
mes de juny
2011
juliol

Acte amb l'activista mexicana Mariusa Reyes
Publicació de la Revista feminista Ca la Dona LAÏCITAT,
FEMINISME I CIUTADANIA (nº 73-versió digital)

01/07/11

2ona Trobada Gastronòmica de Ca la Dona: cata de vins

Ca la Dona -Bea i Meli

05/07/11

Roda de premsa: valoració de l'any d'aplicació de la llei
d'interrupció de l'embaràs

Xarxa de Dones per la
Salut. Campanya pel Dret
a l'Avortament.APFCiB

06/07/11

Assemblea de sòcies: ens traslladem de Casp a enlloc?

Ca la Dona

Relació d'activitats 2011

CCCB Centre de
Cultura
Contemporania de
BCN
Seu de Ca la dona (c/
Casp, 38)
CCDFBonneimason
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Ca la Dona

05/06/11

Ca la Dona -Consell de
redacció
Xarxa Feminista
DxD, Ca la Dona, Marxa
Mundial

28/06/11

CCDFBonneimason

ICAB
http://www.caladona.or
g/wpcontent/pujats/2011/06
/caladona73_laicitat.p
df
CCDFBonneimason
De Pla de Palau a la
seu d'Endesa
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Publicació de la Revista feminista Ca la Dona LAICITAT (nº
73-versió digital)
II Escola Feminista d'Estiu
Manifestació Tanquem les Nuclears. Participació amb un
Bloc Feminista

Flamencteràpia per a dones

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
La Cova -Falset, la
Bisbal
Seu de Ca la dona (c/
Casp, 38)
Concentració Plaça
Catalunya
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Seu de Ca la dona
(Casp, 38)
Col·lectiu Punt6 i LAHAS- Seu de Ca la dona
UB
(Casp, 38)
Passeig Gràcia-Plaça
del Rei
Centre de Cultura de
Dones Francesca
Bonnemaison

Jornades LLEI 1/04 de mesures integrals contra la violència
02-03/06/2011 de gènere. anàlisi de sis anys d'aplicació
Dones Juristes

juny
3 i 4/06/11

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Dones i col·lectius que
escriuen articles
Ca la Dona

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

2

26/07/11
juliol, agost,
setembre
setembre
Agost
-desembre
21/09/11
24/09/11

27/09/11
octubre
03/11/11

Trasllat i reubicació de ca la dona a sant Honorat, 7, magatzem, arxiu municipal d'Horta i cases particulars.
Tots els dimarts: visita i seguiment de l'obra. Comissió de
seguiment Ripoll 25

Futura seu de Cld (c/
Ripoll, 25)

Dia Internacional per la Despenalització de l'Avortament.
Jornades: Valorem l'aplicació de la Llei de l'Avortament a
Catalunya

Campanya pel Dret a
l'Avortament -Ca la Dona
Ca la Dona
Xarxa de dones per la
satut i Campanya pel Dret
a l'Avortament Lliure i
Ca la Dona
Gratuït

S'inicia la Comissió per a organitzar el Donatge a Marta
Boada Ariza

Dones dels col·lectius on
la Marta hi participava, i
amigues seves.

Reunió Campanya pel Dret a l'Avortament
La Mercè: vermut assemblea ANUL·LAT PER LA PLUJA

04/10/11

Visita a l’exposició dedicada a Maria Sklodowska-Marie Curie Ca la Dona
Femart 2011. 17ena mostra d'art de dones, retrospectiva
13/10-27/10/11 dels últims 10 anys
Ca la Dona -FemArt
13/10/11
Inauguració FEMART 2011
Ca la Dona
15/10/11
19/10/11
19/10/11
22/10/11
27/10/11
mes octubre
2011
novembre
05/1130/11/2011
16/11/11

Núria Solsona i Peiró
investigadora i (científica)

CCDFBonneimason
Plaça Vuit de Març

CCDFBonneimason
Seu de Ca la Dona en
trànsit (Sant Honorat,
7)
Institut d'Estudis
Catalans
CCDFBonneimason
CCDFBonneimason

Les fatales i diverses
artistes convidades

Gran festa FEMART
Campanya pel Dret a l'Avortament. Reunió
Taller d'Arteràpia per a Dones
Vermut -assemblea de Ca la Dona a la plaça 8 de març
(plaça de les dones)
Cloenda del FEMART, Pelo party i SUBHASTA
Publicació de la Revista feminista Ca la Dona
MISCEL·LÀNIA (nº 74-versió digital)

Ca la Dona
Campanya -Ca la Dona
Ca la Dona

NOVEMBRE VACA: 11 Mostra de Creadores Escèniques

Projecte Vaca

Localitzacions
diverses

Xarxa de dones feministes
contra la violència

CCDFBonneimason

23/11/11

Taller de creació pel 25N
Taller d'usos amb els grups de Cld: com situar la Cld de
Casp a la planta bixa de Ripoll 25? Assistents: Asociación
Amistad de las Mujeres Filipinas, E'Waiso Ipola, Xarxa de
dones migrades, Veus Gitanes, Dones Juristes, Projecte
VACA, Marxa Mundial de Dones.

25/11/11

Manifestació NO ÉS NO. No oblidem! (Dia internacional per
la no violència contra les dones)

26/11/11
26/1127/11/2011
desembre

Seu de Ca la dona
(Casp, 38)

Akelarre per a acomiadar-nos de la que ha estat la casa de Cld
durant més de 10 anys. Hi participen unes 40 dones.
Ca la Dona

Vermuts a la Plaça de les Dones (NO ÉS NO)
Espai Infantil : COLÒNIES DE TARDOR

Carol Vilallón

Ca la Dona
Ca la Dona
Ca la Dona

K.G.B.
CCDFBonneimason
CCDFBonneimason
Plaça Vuit de Març
CCDFBonneimason

col·lectius i dones
articulistes

www.caladona.org

UPC -Càtedra Unesco de
sostenibilitat. Prof. Sandra
Ca la Dona
Bestraten.
CCDFBonneimason
Pl. de les Dones
Xarxa de dones feministes
-Canaletes -Pl. Sant
contra la violència
Jaume
Taiama, Mentores de
Tamaia, Feministes
Ca la Dona
Indignades
Plaça Vuit de Març
Ina Olavarria, Trinidad
Ca la Dona -espai infantil García, Mª Jesús López
La Garrotxa
Seu de Ca la Dona en
trànsit (Sant Honorat,
7)

06/12/11

3era Trobada Gastronòmica. Anul·lada per manca
d'inscipcions i simultaneïtat amb d'altres reunions.

Ca la Dona

10/12/11

Taller Ripoll 25: distribució del paviment hidràulic de la 1ra
planta

Ca la Dona

17/12/11

Espai Infantil: taller familiar El viatge de la Llum

Ca la Dona

Restaurant Yoli
UPC -Càtedra Unesco de
sostenibilitat. Prof. Sandra
Bestraten.
Edifici Ripoll 25
Centre d'Arts Santa
Mònica

Ca la Dona

Dones i col·lectius que
escriuen articles

mes desembre Publicació de la Revista feminista Ca la Dona HÀBITAT I
2011
FEMINISME (nº 75-versió digital)

Relació d'activitats 2011

www.caladona.org

3

Recull de participacions en projectes, demandes d'entrevistes, xerrades,
altres.
No inclouNo
lesexhaustiu.
participacions de les dones membres de Consells, entrevistes de premsa, i altres
participacions

DATA
DEMANDA COL·LECTIU

24/01/11 CP. Quatre Camins

ACTIVITAT/COL·LABORACIÓ
PROPOSADA

PER A QUAN

Col·laboració el 8 de març

8 de març

Assemblea de Joves de Proposta de xerrada a Cabrils i
31/01/11 Cabrils
demanda info sobre grup música dones 04/05 març/11-12/març
Maulets/tes (de la
01/02/11 Garrotxa)

Assessorament pel 8 de març

8 de març

02/02/11 IES Esteve Terradas
Xerrada sobre l'amor
14 de febrer
Casal de Gent Gran del Demanen pegatines, llacets, xapes del
14/02/11 Baix Guinardó
8 de març
8 de març per a fer un casal
Associació cultural
18/02/11 Olotdoc

AVALON, Iniciatives
21/02/11 per a les associacions
La Ventafocs-Col·lectiu
d'Unitat Popular de
l'Eliana (Camp de
23/02/11 Turia)

Mostra internacional de documentals
de dones
Volen posar a l'abast de les entitats
sense ànim de lucre diversos recursos
que facilitin la seva gestió

Participació en xerrada sobre els
efectes de la crisi en les dones
4/03/11
Assessorament per a respondre a una
oïent en antena -víctima de
maltractaments amb la cara
Programa de ràdio TOT deformada, vol saber si la Seguretat
23/02/11 ÉS POSSIBLE (RAC1) Social cobriria les despeses.
Assemblea de Joves de Partocopació en debatsobre
24/02/11 Montcada i Reixac
avortament i el dret al propi cos
18 de març
Ens conviden a la xarxa i pica pica per
el Dia internacional de la Dona: Dones i
Associació Veïnal de
espai ciutadà, una experiència del Casc
28/02/11 Casc Antic
Antic
8 de març
La Casa Internazionale Acolliment membre Casa
08/03/11 della Donna en Roma Internazionalle

21/03/11 Cuatro TV

gener -febrer

Intervenció a les notícies. Tema:
LENTO ADIÓS AL PIROPO (canvi de
consciència social entorn als "piropos") 21 de març

Equipo Mujeres y
22/03/11 Derechos Humanos

Pide apoyos para enviar una carta a los
grupos parlamentarios, pidiendo la
reforma de la ley de extranjería en
varios puntos relacionados con las
mujeres inmigrantes que han
denunciado violencia
22 de març

Secretària de la Dona
28/04/11 CCOO Catalunya

Participació en la publicació Drets
Sexuals i Drets Reproductius
Entrevista per a treball sobre Cld
Entrevista per a cercar material sobre
art i feminismes
Reunió per fer classes d'autodefensa a
una mare i un fill
Sr. Duarte: demanda investigación
Oficina Derechos Humanos de
Honduras.
Mes de marzo
Participar en un espai de trobada i
reflexió sobre la situació actual de les
dones, els reptes i reivindicacions cap a
la igualtat.
3 de maig

Grup SOC, Grup ICV29/04/11 EUiA, ERC

Proposició de llei per a una nova
ciutadania i per a la igualtat efectiva de
4 de maig
dones i homes

28/03/11 Cooperacció
28/03/12 Estudiant batxillerat
30/03/12 Estudiant posgrau
30/03/11 Curs autodefensa
08/04/11 Creación Positiva

19/05/11 associacions diverses
30/05/12 Estudiants batxillerat

Patronat Catalunya
27/05/11 Món
02/06/11 ACSUR GÈNERE
14/06/11 ACSUR GÈNERE
20/06/11 Coop57 SCCL

TANQUEM JA LES NUCLEARS!
Treball de recerca sobre feminismes.
Entrevista

Programa de visitants internacionals de
Catalunya. Visita de Marcia Chatelain 14 de juny
Taller participatiu per a la investigació
sobre Sabers feministes
19 de juliol
transformadors.
Participació a taula rodona “El enfoque
de genero en el desarrollo territorial”.
Derivem a LAHAS
Participació a la taula de “Lluites
socials i experiències de transformació
econòmica”
22 d’octubre

Difusió i participació Jornades 'Dones
Associació El Moviment del Mon' que es faran els dies 14 i 15
21/06/11 és Vida
de juliol a Barcelona
23/06/11 AV Barri Gòtic

19 de maig

Participació al recorregut sobre Vida
Quotidiana al Barri, amb Punt 6

14 i 15 de juliol

Projecte “els sabers i Taller amb dones de diversos
experiències del
col·lectius d'arreu de Catalunya, i de Ca
19/07/12 feminisme a les ONGD” la dona
41109
Unitat contra el
28/07/11 feixisme i el racisme

Condol per les víctimes de la matança
a Noruega. Aturem el feixisme
28 de juliol
Demanda per a conèixer el
Departament de
posicionament de Cld entorn la
08/09/11 Psicologia Social (U.B.) regulació del Burka
Basauriko Jabekuntza
Eskola - Escuela de
Empoderamiento de
Participació a taller a l'Escola
14/09/11 Basauri
d'Empoderament de Basauri
4 i 5 de novembre
Reunió amb les dones del Fons del
15/09/11 CALALA
Mediterrani
Enginyera de telecos i
estudiant d'ed. social a
la UOC, activista del
col·lectiu GLBTQ
Orientació per a un projecte
21/09/11 durant uns anys
professional

16 de setembre

30/09/11 ERC

Invitació al 26è Congres Nacional ERC
a Girona
31 de setembre

Universitat Rovira i
04/10/11 Virgili

Presentació de la Web per l'educació
sexual i afectiva a la URV

Contacte amb dones antimilitaristes per
19/10/11 col·lectius de Sabadell a activar Objecció Fiscal

21/10/11 UB

Treball d'investigació sobre la dona al
llarg de la Transició

Estudiant de segon de
batxillerat de l'IES Les Treball de recerca sobre feminisme i
21/10/11 Corts
pobresa
Aglepta és el cor de noies que varem
fundar fa 10 anys, i que, comença les
celebracions del seu Xè aniversari.
Demanen assessorament, participació i
24/10/11 AULA DE SO
difusió
2011-2012
Taula d'experiències: lluites socials i
experiències de transformació
econòmica. Trobada estatal de Coop
27/10/11 Coop 57
57.
26 i 27
Facultat de Belles Arts Participació a les Jornades Dones,
26 i 27 d'octubre
d'octubre
(BCN)
Ecologia i Art

10/11/11 documentalista

Documental sobre la vida a l'Eixample
(des de la perspectiva d'un urbanime
més enfocat en les persones)

ALTES I BAIXES DE SÒCIES

altes
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Total altes /baixes 2000-2012
total sòcies (i grups) Juny 2012

baixes
16
15
13
16
25
27
18
8
19
10
11
23
14

24
24
35
33
13
17
27
23
21
14
23
27
10

215
447

289
307

motiu alta
curs autodefensa
curs flamenc
2012: nou grup Vela de Foque

25
2
6

associacions sòcies
2000 -2012 associacions
resta d'associacions sòcies
dels quals, grups de Cld

9
24
25

motiu baixa
desacord /desvinculació
ja no participa
marxa a viure fora de BCN/àrea metrop/Cat/Estat
defunció
curs autodefensa
motius econòmics
motius personals
ns/nc

Les dades: data d'alta, data de baixa i motiu només existeixen des de l'any 2000.
Un bon nombre de baixes no es corresponen amb l'any en el que estan apuntades, quan es tracta dels
casos en què la baixa es produeix per retorn reiterat del rebut de sòcia i manca de possibilitat de
contacte amb la sòcia interessada.

21
11
29
12
10
60
9
137

RESUM DADES ATENCIÓ

Les dades que tot seguim presentem recullen indicadors relacionats amb les demandes i
atencions que s'han rebut, des de la secretaria de Cld, durant el 2011.
Aquest ha estat el primer any en què s'ha realitzat aquest recull, per tant, es tracta d'una
recollida inicial i en proves.
No es tracta d'un recull sistemàtic de totes les atencions realitzades, donat que:
* el trasllat de casa realitzat entre el juny i el setembre de 2011 ha fet que aquests mesos es
reculli un menor nombre de demandes, i que l'horari d'atenció de la secretaria es modifiqués.
* la reducció del nombre de treballadores de Cld dificulta que aquestes puguin recollir
sistemàticament i adequada totes les demandes rebudes
Les demandes i atencions que tot seguit presentem tenen a veure tant amb les atencions
que ens arriben per a temes concrets com amb la pròpia vida i dinamització de la casa i les
xarxes entre grups.
Cal tenir també present que l'inici de l'activitat, el setembre 2011, a la seu provisional del
carrrer Sant Honorat ha provocat la reducció del nombre d'atencions i demandes rebudes

NOMBRE DE DEMANDES I ATENCIONS REBUDES
presencials
telefòniques
FRANGES HORÀRIES DE MAJOR INTENSITAT
12 a 14h
17 a 18h
18 a 19h
19 a 20h

1160
516
644

274
258
216
170

TIPUS DE DEMANDES REBUDES
Tipus de demanda
nombre de demandes
Celebració del 8 de març
12
89
Organització d'activitats
93
Atencions (diverses)
IVE
8
Centre documentació: estudiants,
50 investigadores, xarxes
85
Projecte polític: la comi
Atencions Espai pels Drets de168
les Dones
Espai infantil i per a mares
23
Gestió i secretaria
68
Els grups de Cld
286
Campantes
7
Mostra d'Art de Dones
14
Cura de la casa
90
Xarxes i relacions
52
Revista Ca la dona
15
Dones que cerquen voluntariat 11
Interessades en Cld
17
Informació general
8
Demandes de sòcies
19
Diversos
45
1160

Ca la Dona

Demandes 2011

UN ESPAI PELS DRETS DE LES DONES
algunes dades per a la seva avaluació

L'objectiu del projecte “Un Espai pels Drets de les Dones” no és estrictament jurídic. Es tracta de
facilitar a les dones instruments que ens ajudin a actuar d’acord amb els nostres desigs i
necessitats, així com oferir una atenció propera i igualitària.
En la primera presa de contacte que es fa amb les dones que sol·liciten el servei, habitualment per
telèfon, es recull des de la secretaria de Ca la Dona una sèrie d'informació a través de la “Fitxa de
dades”. Aquesta fitxa permet establir un contacte proper i un compromís amb les dones, i també
que tinguin l'espai per poder explicar el motiu de la demanda. Però també d'aquesta manera la
lectura de la fitxa facilita que posteriorment les advocades puguin situar-se davant la demanda.
REUNIONS I ACTIVITATS
S'han realitzat reunions mensuals /bimensuals del grup dinamitzador, on es coordina la tasca de
les diferents professionals que intervenen en el projecte. El mes de febrer va tenir lloc l'acte de
presentació de la Revista dedicada als 10 anys de l'Espai pels Drets de les Dones , amb articles de
totes les participants i en l'acte, es va fer una posada en comú, molt emotiva , d'on es van recollir
idees i propostes per al futur de l'Espai.
També hem continuat la tasca de suport que es realitza des de la secretaria de Ca la Dona a través
dels protocols interns disponibles per a l’assessorament, informació i derivació als serveis públics,
així com el protocol d’atenció telefònica que es realitza des de la secretaria de Ca la Dona. En
aquest sentit, hem continuat ampliant la informació sobre recursos específics per a dones que
ofereixen assessorament jurídic.
Per altra banda, seguim atenent les diverses consultes d’estudiants que realitzen algun treball
relacionat amb la violència domèstica.
Per acabar, durant aquest 2011, el grup Espai pels Drets també ha participat en els tallers de la
nova seu de Ripoll 25, per construir entre totes el que serà el nou espai de trobada i atenció.

DADES QUANTITATIVES
Taula 1. Dades Servei Assessoria 2011
TOTAL DONES ATESES

93

TOTAL HORES SOL·LICITADES

104

Primeres visites
Ca la Dona

73
Dades Espai pels Drets de les Dones 2011

Segones visites

14

Altres visites

6

Anul·len

7

No presentades

4

DEMANDES
Les demandes d'informació més nombroses aquest any es concentren als temes de separació
(28,24%), violència de gènere a la parella (23,66%) i divorci (12,97%). Aquests temes
acostumen a ser els més demandants també en anys anteriors, malgrat a l'Espai per als Drets
arriben demandes molt diverses. És important tenir present que des de Ca la Dona, com a espai
de referència feminista, també arriben demandes d'informació de col·lectius específics que no
sempre troben resposta en altres llocs, com per exemple dones lesbianes, dones que formen
parelles de fet homosexuals o heterosexuals... i que han pogut patir algun tipus de discriminació
derivada de la seva opció sexual o bé que necessiten assessorament sobre qüestions específiques,
com per exemple adopcions.
La taula que mostrem a continuació conté la classificació del tipus de demanda, ordenades de
manera descendent. S'ha de tenir en compte que pot donar-se el cas que el tipus de demanda
notificat en un primer moment amagui un altra demanda, o simplement pugui tractar-se de
demandes múltiples. Així per exemple, sovint ens trobem que darrere de demandes de separació o
divorci hi hagin temes de violència de gènere a la parella. En tot cas hem d'agafar les dades
orientativament, no pas com a un reflex de la realitat de les dones, que sempre és diversa i hi
intervenen múltiples factors.
Taula 2. Tipus de demandes 2011

Ca la Dona

Separació

37

Violència de gènere a la parella

31

Divorci

17

Custòdia

9

Assetjament sexual

7

Estrangeria

8

Pensió

4

Laboral

3

Discriminació per opció sexual

1

Assetjament moral

1

Dades Espai pels Drets de les Dones 2011

Règim de visites

1

Altres: herències, habitatge,

12

mala praxi mèdica, etc.
Tot i que l'Espai per als Drets no és ni pretén ser un servei d'urgències, arriben força demandes
d'assessorament urgent en situacions de violència de gènere a la parella o de situacions greus
d'assetjament sexual a la feina. Sovint aquest és el primer servei que visiten per la situació que
pateixen, però quan requereixen atenció immediata derivem aquestes demandes a d'altres serveis.
Altre aspecte significatiu és el fet que moltes dones assisteixin a l'Espai després rebut assessoria
en un altre servei, ja sigui perquè la complexitat del cas fa que ens sigui derivada, o bé perquè
cerquen una segona opinió. Però també és rellevant destacar la perseverança de les dones en
cerca de respostes que s'ajustin a les seves necessitats.
COM ARRIBEN LES DONES
29,50%, Tamaia. Viure sense violència
21,31% amigues, familiars o persones conegudes
26,22% altres recursos i associacions
16,39% Servei d’Atenció a la víctima
6,55% Serveis municipals d'atenció a les dones
POBLACIÓ DE PROCEDÈNCIA
Taula 3. Població de procedència 2011

Població de procedència

Ca la Dona

Nombre

Barcelona ciutat

68

Resta del Barcelonès

18

Baix Llobregat

13

Vallès Occidental

8

Altres poblacions

11

Dades Espai pels Drets de les Dones 2011

Ripoll, 25 / 08002 Barcelona / telèfon 934127161/
www.caladona.org / info@caladona.org

Benvolgudes sòcies,
El juny és un mes ple d'activitat, ho sabem. Us demanem, però, un esforç per a no
faltar ni a la festa de sòcies i amigues del dia 16, ni a l'assemblea del 13.
Recordeu que el 16 tenim festa a la Casa, a partir de les 19h (s'ha cancel·lat la
jornada de portes obertes del matí). Sort, de fet, que tenim casa, perquè tal i com
està la situació econòmica, si no fos per la nova seu i els mesos que hem estat en
trànsit, ara nedaríem en números vermells. I d'això és del que ens agradaria
parlar, a l'assemblea. Bé, d'això i d'altres coses.
:: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: ::

CONVOCATÒRIA

d'assemblea ordinària

Balanç i Perspectives
Dimecres 13 de juny de 2012
a les 18:30h, convocatòria per a les sòcies noves,
i per totes aquelles que vulgueu petar la xerrada abans de l'assemblea
a les 19:00 h (puntualment) i fins les 21:00 h, assemblea.
Proposta de temes:
 Balanç econòmic 2011. Principals activitats desenvolupades.
 Quines són les prioritats de Ca la Dona? Propostes de reorganització
econòmica i dels recursos. Reducció del treball remunerat.
 Sobre la nova casa i el dia a dia que hi vivim.

 Etcètera i diversos.

El balanç, pressupost i la memòria i projectes d'activitat estan a la vostra disposició a la
web. Us els podem fer arribar en paper si ens els demaneu.
Hi haurà mainadera a l'espai infantil, sempre que ho demaneu abans a la secretaria.
Si no pots venir a l'assemblea, pots fer arribar les teves propostes, valoracions,
idees, o etc. a info@caladona.org o per correu postal. O també pots posar-te en contacte
amb qualsevol de les dones que estem actualment a la Comi: Amada, Àngels, Antònia,
Bea, Betlem, Dàmaris, Dolo, Felisa, Maria M., Maria O., Meli, Mercè, Mireia, Montse C.,
Montse O., Ona.

