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Ca la Dona: un espai de relació política feminista INTRO

Benvolgudes sòcies,

El projecte 2013 recull el contingut dels anys anteriors, però: 

*amb un nou format, que esperem sigui més útil per a la gestió de la casa i més àgil en la seva lectura.

És, però, una prova que iniciem enguany, amb l'acompanyament d'una de sòcia. 

tant els resultats com el nombre d'activitats.

Així que totes les correccions, propostes i oferiments d'ajuda seran benvingudes!

*amb els objectius adequats als que vam decidir an la nova proposta d'estatuts aprovada el 2012

Trobareu, ben segur, coses a pol·lir (com els indicadors), i segurament, hauríem de simplificar
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Introducció

Títol del projecte: Ca la Dona, un espai de dones i per a dones. Un espai per a la pràctica de la relació política feminista.

Descripció:
Ca la Dona és un espai de relació política feminista entre dones i associacions, de generació de xarxes, una casa per al treball dels grups i el desenvolupament d'activitats. És una casa per a l'intercanvi de sabers i pràctiques de les dones, per a la preservació i 
potenciació de les genealogies feministes i la nostra memòria històrica.
Cld és un centre d'informació, suport i assessorament, amb un espai referent en el treball amb dones en situacions de discriminació, conflicte o violència masclista, com és l'Espai pels Drets de les Dones. Aquest Espai pren rellevància en un moment com el pre -
sent, de retallades als serveis públics i associatius d'atenció a les dones.

En el moment de crisi i transformacions actual és més necessari que mai dotar-nos d'espais, recursos i eines per a participar col·lectivament en la construcció i millora de la comunitat, des dels propis sabers, pràctiques i desitjos. I fer-ho des d'una casa comuna 
que permet i facilita l'establiment de sinèrgies, el suport mutu, l'acompanyament i l'aprofitament de recursos. La nova seu de Cld, estrenada el març del 2012, a l'edifici municipal del carrer Ripoll 25, permet un major arrelament al barri i a la comunitat i un més fàcil 
accés a les dones i grups de fora de Barcelona per la seva situació en planta baixa i en un espai cèntric a la capital catalana.
Ca la Dona és gràcies a un entramat de dones i grups, amb diferents espais i nivells de decisió i participació, amb diferents sentiments de vinculació al projecte. És perquè es treballa amb un consens bàsic construït sobre una diversitat de maneres d'entendre el 
feminisme i la transformació social, promovent una ciutadania activa que faci política en primera persona. Entenem que en les nostres relacions grupals i interpersonals estem construint quotidianament la democràcia que tenim i la que volem. Aquest entramat és 
el que ens configura com a generadores d'alternatives polítiques i relacionals al patriarcat.

Coordinació i participació en xarxes. El projecte el fem/va destinat a:
* sòcies i grups de Ca la Dona: 424 sòcies i 22 grups.
* Activistes de Cld: voluntàries que treballen per a què el projecte funcioni i tingui continuïtat.
 * Amigues de Cld: dones i grups amb els que treballen en xarxa i/o coordinació, ja siguin entitats locals, nacionals o internacionals. En primera instància: entitats de dones i/o feministes. En segona instància: entitats mixtes. 
* Dones i grups de dones en general, que s'adrecen a Cld per motius diversos, principalment a la recerca d'assessorament, informació i recursos, també per a conèixer activitats per a dones i grups o per a demanar col·laboracions.
* Dones i familiars o amistats de dones en situació de violència masclista.
* Serveis públics o privats que fan atenció a dones per a derivacions mútues o cerca de recursos.
* Dones i cuidadores amb infants al seu càrrec que cerquen espai de relació i activitats.
* Dones feministes a les institucions públiques, als partits i als sindicats, per a l'establiment d'aliances.
* Organismes de les institucions públiques responsables de les polítiques per a les dones.
* Estudiants, investigadores, centres d'investigació o museus que cerquen documentació o informació sobre la història del moviment feminista.

Cobertura territorial: Cld és una entitat d'àmbit nacional. Les dones i grups i  les xarxes en les que participem són sobretot de l'àrea metropolitana i de Barcelona.

Metodologia: 
Principis del treball: transparència, horitzontalitat, treball en xarxa, pràctica política en primera persona, autoritat femenina. La relació com a política feminista.
La base social de Ca la Dona la formen un conglomerat de dones , grups, activitats i projectes. La vinculació i la participació a l'entitat passa per vies molt diverses; i el funcionament actual de l'espai requereix, almenys, dels següents nivells de vinculació: 
El treball remunerat, sota el principi de què sigui el mínim necessari i de què estigui directament vinculat al funcionament polític de l'entitat -de fet, és un espai polític, també. Actualment en recessió per les retallades.
El nucli de sòcies que assegura el funcionament quotidià de l'espai, colze a colze amb les dones remunerades. Es tracta de les activistes domèstiques i el que anomenem “la comi” (l'equivalent a la Junta), formada per dones que poden garantir un seguiment 
pràcticament diari de la informació via correu-e, amb trucades telefòniques, i amb les reunions quinzenals.
El nucli de sòcies més ampli que no desitja implicar-se en el sosteniment diari de la casa, però sí en el seguiment del projecte polític d'una forma menys quotidiana. És la Comissió Ampliada, que es reuneix sota convocatòria específica per a temes concrets. 
Aquest espai permet que la Comi pugui tenir un suport per a aquelles qüestions en les que és necessària una major participació en les discussions i en la responsabilitat col·lectiva. Aquest suport s'articula també, en ocasions, a través de jornades.
Els 22 grups que treballen des de Ca la Dona, que tenen un funcionament autònom, però en relació amb els altres grups i amb el projecte de Ca la Dona. Es fan reunions de grups, que es realitzen almenys un cop cada curs, amb l'objectiu de reforçar l'intercanvi i 
connexió entre els grups i amb el projecte col·lectiu de Ca la Dona.
Les sòcies, des de les que viuen als Pirineus fins a les de Barcelona ciutat, les que venen cada setmana o les que no venen mai. Les que simplement paguen la quota i reben les informacions, les que venen als actes... i l'Assemblea de sòcies, màxim espai de 
decisió. Es realitzen entre 1 i 3 assemblees anuals, segons el desenvolupament de l'activitat de Ca la Dona. L'Assemblea diposita la seva confiança política en la Comi, i la Comi ha de fer un esforç diari de transparència i informació per què les sòcies puguin fer 
el seguiment de les decisions i activitats. L'assemblea pren les decisions per consens i sense votació. Numèricament, la participació a les assemblees està entorn el 10-20% de les sòcies.
Cal tenir present que per a participar de Ca la Dona o per estar informada de les activitats no és necessari passar per aquestes espais formals, ni tampoc ser sòcia (ja què és un espai obert a totes les dones).
Així, hi ha sòcies que no venen físicament a l'espai, i altres no sòcies que hi participen habitualment. La construcció del projecte polític passa per totes elles. Per tant, cal tenir present altres formes de vincular-se i participar al projecte, formalitzades o no.
Les dones vinculades a projectes concrets: Espai per als Drets de les Dones (juristes, Tamaia); Mostra d'Art de Dones (artistes, galeristes); Revista (comissió de revista); Centre de Documentació (historiadores, documentalistes); Activitats infantils i per a cuidado -
res (mares i cuidadores i criatures); etc. 
Les dones que participen de forma més o menys puntual de les activitats: Espai per als Drets, articles per a la revista, artistes a la Mostra, xerradores, dones que venen regularment a buscar informació, atencions i acollides de la secretaria... Totes elles deixen en 
major o menor grau la seva emprempta a la casa i, en molts casos, mantenen una vinculació, almenys, per a la transmissió d'informació. La seva participació passa, també, per l'expressió dels seus desitjos o necessitats per a les dones o per a la casa, que es re -
cullen des de la secretaria i es tenen presents en la planificació de les activitats.
La xarxa de persones, col·lectius i institucions a les que s'envia o s'intercanvia informació o es fan col·laboracions puntuals o continuades. És una forma d'alimentar-nos mútuament, de transformar-nos i transforrmar. Cal tenir present el paper rellevant de les TIC 
en tot aquest treball.

Trajectòria i experiència de l'entitat:
Ca la Dona fou fundada el 1987. Des d'aleshores, ha pogut mantenir-se com a espai rellevant en el conglomerat de dones i col·lectius de dones de Catalunya. L'únic, de fet, amb les seves característiques ja no només a Catalunya sinó a l'Estat Espanyol. Per a 
més informació sobre la història i trajectòria de Ca la Dona, visiteu www.caladona.org

Comunicació i difusió del projecte: treballem bàsicament a partir de la web, el twitter i el facebook de Ca la Dona, on s'hi aboca i difon l'activitat que es realitza i, també, la d'altres col·lectius i xarxes. 

http://www.caladona.org/
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista ProgramaGral

Resultats: Factors externs: 

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

b. Incrementat i facilitat l'accés de les dones i els grups a la informació i a la societat del coneixement
c. Valors i conductes promoguts des del feminisme que afavoreixin un consum responsable, la cura de la vida, de la terra i una economia sostenible.

Activitats: Recursos: 
Presència i circulació de dones a la casa
Dones que s'adrecen a Ca la Dona com a espai per a desenvolupar activitat, centre d'informació, recursos i assessorament, espai de trobada, etc.

“Espai de trobada” dinàmic i actiu
Criatures i dones participants a l'Espai infantil i per a mares i cuidadores
Espai web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria) dinàmic, generador de contingut i visitat.
Casa mantinguda, gaudida, i en condicions adequades per a ser un espai de relació.

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions i la potenciació feminista del barri.
Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions polítiques feministes i l'agenda feminista dels moviments socials.

Documents, experiències i recursos recollits a l'apartat web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria, la cura de la vida, de la terra i el consum responsable).

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

Dones ateses per telèfon o presencialment a la secretaria derivades als serveis o col·lectius que poden acollir la seva demanda /necessitat.
Demandes acollides de serveis i recursos públics, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i serveis d'atenció a dones.
Demandes acollides de col·lectius, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i serveis d'atenció a dones.
Demandes acollides de familiars /amistats de dones en situació de conflicte.
Relacions polítiques feministes reforçades entre col·lectius que treballem contra la violència masclista enfortides a  partir de l'Espai pels Drets de les Dones

Assessoraments i suports realitzats a col·lectius de dones d'arreu de Catalunya o de fora del país.
Ampliació dels espais disponibles per al treball dels grups de dones.

Relacions amb els grups de dones estatals (manteniment, reforç o noves xarxes).
Presència activa i aliances establertes en els espais de participació dels col·lectius de dones a les institucions.
Incidència política articulada o promoguda des de Ca la Dona, ja sigui a través de xarxes i campanyes o bé directament. 
Xarxes i suports assolits amb moviments socials en general per a temes  i campanyes concretes.
Xarxes i suports assolits amb les entitats del barri i el districte, i especialment les entitats veïnals i les entitats de dones.
Activitats de debat i reflexió feminista realitzades.
Sistematitzacions realitzades dels debats de fons i difusió posterior d'aquestes, ja sigui a través de la revista o d'altres formats.
Ordenació i preservació dels fons del Centre de Documentació de Ca la dona
Ampliació de l'espai destinat al Centre de Documentació de Ca la Dona.

Demandes rebudes i ateses d'entrevistes i consultes d'estudiants, museus, centres de documentació i d'altres, sobre la història del moviment feminista.

Objectiu de desenvolupament: promoció de societats sense subordinacions de gènere, basades en la cura de la vida i, per tant, en un desenvolupament equitatiu, sostenible humanament, econòmica i 
ambiental.

Factors externs: 
Aposta dels moviments socials en general, de totes les persones i de les institucions públiques per a in-
troduir, en les seves pràctiques quotidianes i en les polítiques i de forma transversal, l'anomenada pers-
pectiva de gènere o, idealment, la perspectiva feminista, i difondre-la a tota la societat (coeducació, pro-
moció de les xarxes associatives, etc.)

Objectiu específic: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a 
Ca la Dona.

a. Autonomia i emprenedoria de les dones enfortida, a nivell individual i col·lectiu, a través del treball en un espai propi, on es possibilita trencar amb les subordinacions de gènere, per tal de facilitar l'auto-
nomia i la llibertat de les dones.

d. Acollida i derivació de dones facilitada i implementada des d'una perspectiva feminista, quan es presenten conflictes que tenen a veure amb discriminacions pel fet de ser dones (a nivell jurídic, social, 
etc.) Disponibilitat de recursos a Tamaia i Dones Juristes. Estat dels serveis públics d'atenció a les dones.

e. Enfortiment de Cld i les xarxes feministes a través de la força i interelació a nivell nacional i transmacional, entre col·lectius feministes d'arreu. Capacitat d'incidència política, sinèrgies i xarxes de dones i 
amb moviments socials.
Instruments oferts per al funcionament dels col·lectius (espai de treball i reunió, recopilació i difusió d'informació, assessorament per a la formació i funcionament de grups, accés a la informació, etc.). 
Visibilitat potenciada dels grups de dones en espais de participació.

Disponibilitat de recursos de les entitats de cooperació internacional i d'altres entitats, per a poder fer 
intercanvis i treballs amb dones d'altres països.
Possibilitat d'incrementar l'espai disponible a Ca la Dona, accedint almenys a una nova planta.
Manteniment dels Consells com a espais de xarxa i incidència política feminista.
Grau de saturació de l'activitat i l'agenda dels moviments socials i els col·lectius de dones. Recursos dis-
ponibles (humans, materials i econòmics). Esdeveniments sorgits a l'agenda política.

f. Espais de debat i reflexió feminista potenciats, on experimentar i recrear les possibilitats de transformació social. Col·lectivizació i llegat a tota la societat d'aquests debats. Mitjans per a la comunicació es-
crita o perdurable dels sabers i coneixements de les dones assolits. Memòria històrica del moviment de dones reconeguda i preservada a través del Centre de Documentació. Fer-ho des de la perspectiva 
de la preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

Espai de Ca la Dona: casa cedida per l'Ajuntament equipada i mantenida per Cld amb mobiliari, materials 
i equipament informàtic per al treball de grups, l'atenció i el desenvolupament d'activitats. 
Recursos humans: 1 coordinadora, 30h. 
Activistes per a tasques domèstiques, de gestió, organització d'activitats, atenció, etc. 
Recursos econòmics: pressupost de 60.000-80.000€, dels quals entorn el 50-75% són recursos propis.

Iniciatives de grups acollides, potenciades, informades, des de Cld

Web dinàmica, activa i visitada, reflex de l'activitat de la casa i els grups de Cld.

Twitter i facebook actiu i visitat, reflex de l'activitat de la casa i els grups de dones de Ca la Dona, així com de l'activitat del moviment feminista i l'anàlisi feminista dels esdeveniments polítics en general.

Dones i grups fent ús dels ordinadors públics i el servei wifi ofert per Cld.
Suports i assessoraments realitzats a dones i grups entorn twitter, facebool, web 2.0 i altres eines o xarxes de la societat del coneixement (amb el suport de Les Botones).

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

Dones ateses a l'assessoria jurídica “un espai per als drets de les dones” (unEpDD)
Tipologia de problemàtiques ateses a l'assessoria jurídica uEpDD
Millora i/o ampliació dels espais destinats a l'atenció a dones a Cld.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part dels grups de dones de la casa.
Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part de grups de dones per a demandes puntuals.

Dones de xarxes i grups internacionals acollides a Ca la dona, per tal de reforçar la sororitat feminista global (normalment o bé perquè fan estades a Barcelona per iniciativa pròpia o bé en el marc de relaci-
ons o campanyes d'altres entitats de dones o de les entitats de Cooperacció Internacional).

Ampliació progressiva dels fons que composen el Centre de Documentació de Cld.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte A

Resultats: Indicadors: 

Presència activa i corresponsable i circulació de dones a la casa mantinguda/incrementada Volum d'ocupació dels espais. Grau de satisfacció. Qualitat dels espais.

Criatures i dones participades de l'Espai infantil i per a mares i cuidadores

Casa mantinguda, gaudida, i en condicions adequades per a ser un espai de relació.

Activitats: 
Difusió periòdica de les activitats i serveis de Ca la Dona Activistes: TICS (Les Botones)

Activistes domèstiques

Comi Espai de Trobada

Ampliar els recursos i pràctiques de l'espai “alternatives a la crisi”. Difusió d'aquest espai web. Activistes TICS, grup Dones i Treballs, altres activistes

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, 
de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edi-
fici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: a. Autonomia i emprenedoria de les dones enfortida, a nivell individual i col·lec-
tiu, a través del treball en un espai propi, on es possibilita trencar amb les subordinacions de gène-
re, per tal de facilitar l'autonomia i la llibertat de les dones.

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

Dones ateses amb qualitat i calidesa que s'adrecen a Ca la Dona com a espai per a desenvolupar 
activitat, centre d'informació, recursos i assessorament, espai de trobada, etc.

Quantitat de dones que participen activament de Cld

Iniciatives de grups acollides, potenciades, informades, des de Cld, amb qualitat i calidesa Quantitat de grups que s'adrecen a / participen de / vinculen a Cld.

“Espai de trobada” dinàmitzat i actiu
Increment de l'ús de l'espai de trobada. Tipologia d'activitats. Qualitat d'aquest 
ús, d'acord amb els criteris de Cld i la gestió i ús dels espais.

Activitats realitzades: adequació als objectius, al pressupost i al públic assis-
tent. Nombre de famílies participants de l'espai. Xarxes generades amb altres 
entitats que treballen amb famílies.

Espai web “alternatives a la crisi” (foment de l'emprenedoria) dinàmic, generador de contingut i visi-
tat.

Nombre de visites a l'espai web. Qualitat de les informacions que s'hi recullen. 
Claredat de l'espai. Coneixem experiències a les que aquest recurs hagi aju-
dat?
Relació costos / resultats del manteniment i neteja de la casa. Eficiència ener-
gètica i en l'ús dels recursos. Grau de corresponsabilitat dels grups i les dones 
en l'ordre, manteniment i neteja de la casa.
Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Manteniment de la secretaria com a punt d'informació i assessorament  a dones i col·lectius sobre 
temes diversos, ja sigui per a la formació d'entitats, la realització d'activitats, la informació d'activi-
tats per a dones, recursos per a l'emprenedoria, etc.
Realitzar activitats a l'espai de trobada que el dinamitzin i el converteixin en un espai per a la rela-
ció permanent. 

Mantenir, adaptat als recursos disponibles, les activitats periòdiques per a criatures i dones entorn 
la coeducació, amb especial èmfasi en fomentar cuidadans i cuidadanes corresponsables amb l'en-
torn.

Tècnica de l'Espai Infantil i per a Mares de Cld (remunerada). Mares i criatu-
res col·laboradores.

Mantenir, netejar, endreçar,  millorar les instal·lacions i espais de l'actual casa. Adaptar els espais a 
les diferents necessitats de les activitats i usos.

Feines de Casa Scoop, empresa de manteniment, Activistes domèstiques, 
dones dels grups.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte B

Resultats: Indicadors: 

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions i la potenciació feminista del barri.

Activitats: 

Activistes TICS -Les Botones.

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de 
reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de 
l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la 
rehabilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la 
Dona.

Objectiu específic:b. Incrementat i facilitat l'accés de les dones i els grups a la informació i a la socie-
tat del coneixement

Factors externs: no esperem factors externs que condi-
cionin de forma significativa aquest objectiu

Web dinàmica, activa i visitada, reflex de l'activitat de la casa i els grups de Cld.
Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Twitter i facebook actiu i visitat, reflex de l'activitat de la casa i els grups de dones de Ca la Dona, així 
com de l'activitat del moviment feminista i l'anàlisi feminista dels esdeveniments polítics en general.

Nombre de seguidores a twitter i facebook. Viralitat. Co-
mentaris rebuts. 

Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Web dinàmica, activa i visitada, amb apartat per a les relacions polítiques feministes i l'agenda feminis-
ta dels moviments socials.

Visites a la web. Grau d'actualització. Comentaris i valo-
racions rebudes. Viralitat.

Dones i grups fent ús dels ordinadors públics i el servei wifi ofert per Cld. Grau d'ús dels servei wifi i els ordinadors.

Suports i assessoraments realitzats a dones i grups entorn twitter, facebool, web 2.0 i altres eines o 
xarxes de la societat del coneixement (amb el suport de Les Botones).

Demandes rebudes, grau de satisfacció. Implantació de 
les eines per a les xarxes socials entre els grups de do-
nes de Cld i les sòcies.
Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de 
Cld

Gestionar la comunitat virtual: web. Actualització permanent de continguts de la casa i els grups. Difu-
sió setmanal a través de l'agenda virtual.
Gestionar la comunitat virtual: twitter i facebook.  Actualització permanent de continguts de la casa, els 
grups i altres col·lectius feministes o moviments socials
Gestionar la comunitat virtual: web. Actualització periòdica de continguts relacionats amb l'activitat del 
barri, fent èmfasi en aquelles amb perspectiva feminista o de grups de dones. Difusió setmanal a tra-
vés de l'agenda virtual.
Gestionar la comunitat virtual: termomix.  Actualització permanent de continguts relacionats amb 
l'agenda feminista i les activitats dels col·lectius de dones.
Mantenir i, si és possible, millorar l'espai de treball amb ordinadors i accés a internet. Mantenir l'accés 
wifi a tota la casa.
Assessorar quan sorgeixi la demanda les dones i grups que vulguin treballar les xarxes socials virtuals, 
a través de Les Botones.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte C

Resultats: Indicadors: 

Activitats: 

Actualitzar periòdicament l'apartat “alternatives a la crisi” Activistes TICS -Les Botones.

Suport dels grups Dones i Treballs i MMD, i d'altres.

Sistematitzar els debats que es produeixin a la casa sobre el tema i difondre'ls.

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'inter-
canvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la re-
habilitació de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

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

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

Documents, experiències i recursos recollits a l'apartat web “alternatives a la crisi” (foment de 
l'emprenedoria, la cura de la vida, de la terra i el consum responsable).

Visites a l'espai web. Viralitat obtinguda. Valoracions i comen-
taris rebuts. Repercussió en possibles iniciatives que facin ús 
d'aquest recurs.

Documents, experiències, activitats o recursos generats des de Cld i els grups de Cld
Pràctiques quotidianes a l'espai Ca la Dona per la cura de la vida, de la terra, una economia 
sostenible i el consum responsable. Eficiència en l'ús dels recursos de Cld, a nivell mediambiental. 

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Fer recerca de bones pràctiques de dones emprenedores per a difondre a través de la web i 
l'agenda virtual.

Mantenir i, si és possible, potenciar, el treball transversal a Ca la Dona entorn el concepte de 
“cuidadania” (llibertat i autonomia, cura de la vida, de la terra, consum responsable), a partir 
tant de les pràctiques quotidianes a la casa com de les activitats i diades del curs i de xarxes 
amb d'altres col·lectius o projectes.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte D

Resultats: Indicadors

Evolució de les tipologies de problemàtiques ateses.

Tipologia de les derivacions rebudes.

Demandes acollides de familiars /amistats de dones en situació de conflicte.

Activitats: 

Activistes domèstiques

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

Continuar actualitzant i ampliant la base de dades de recursos per a l'atenció a dones en situació de conflicte.
Mantenir l'atenció a serveis i recursos públics, més encara ara que amb la crisi es veuen reduïts els seus recursos.
Mantenir l'atenció a col·lectius, més encara ara que amb la crisi es veuen reduïts els recursos de les entitats.

Mantenir l'atenció a les persones que fan suport a les dones que viuen situacions de conflicte.

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball 
per a dones i grups de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació 
de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

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

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

Dones ateses amb qualitat i calidesa a l'assessoria jurídica “un espai per als drets de les dones” (unEpDD)
Nombre de dones ateses. Grau de satisfacció de les dones en l'aten-
ció (qualitat i calidesa).

Noves tipologies de problemàtiques incorporades o derivades a/desde l'assessoria jurídica uEpDD
Millora i/o ampliació dels espais destinats a l'atenció a dones a Cld. Comfortabilitat i privacitat de l'espai d'atenció.
Dones ateses per telèfon o presencialment a la secretaria derivades als serveis o col·lectius que poden acollir la seva de-
manda /necessitat.

Qualitat de l'atenció a les dones / entitats / familiars: grau de satisfac-
ció. 

Demandes acollides de serveis i recursos públics, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i 
serveis d'atenció a dones.
Demandes acollides de col·lectius, ja sigui per a derivar-nos a dones o bé per a preguntar per recursos i serveis d'atenció a 
dones.

Xarxes iniciades o reforçades en el treball contra la violència masclis-
ta.

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

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld
Mantenir i, si la demanda ho requereix, reforçar, l'assessoria jurídica amb perspectiva feminista “Un Espai per als Drets de 
les Dones”, especialitzada en discriminacions i violències contra les dones, els nens i les nenes  (en conveni amb Dones 
Juristes i en col·laboració amb Tamaia)

Dones Juristes: assessoria amb membres de Dones Juristes experi-
mentades i implicades en el projecte de Ca la Dona, tot fent assesso-
rament des d'una perspectiva feminista.

Ampliar les xarxes de suport i treball d'uEpDD amb entitats que atenen dones per temàtiques diferents a la violència mas-
clista en la família, des d'una perspectiva feminista, i que estan en situació de risc davant la crisi econòmica.

Tamaia: suport de l'equip de Tamaia en la coordinació de l'espai, en la 
reflexió sobre l'atenció a dones, i en la formació de les activistes do-
mèstiques que fan atenció.

Mantenir l'atenció telefònica i presencial des de la secretaria, sense reduir l'horari d'obertura al públic, amb qualitat i cali-
desa, però de forma adequada als recursos disponibles.

Suports de Xarxa de Dones per la Salut, l'APFCiB i la secretaria de 
Dones de CCOO per a temes vinculats a sanitat.

Reforçar les xarxes, suports mutus i intercanvi de recursos o informacions entre col·lectius, més encara ara que amb la cri-
si es veuen reduïts els recursos de les organitzacions civils que atenem dones.

Realitzar sessions obertes -trobades de reflexió jurídica feminista entorn el dret i les dones entre Tamaia, Dones Juristes, 
Ca la Dona i amb d'altres entitats i xarxes.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte E

Resultats: Indicadors:

Assessoraments i suports realitzats a col·lectius de dones d'arreu de Catalunya o de fora del país.

Ampliació dels espais disponibles per al treball dels grups de dones. Pactes / Terminis establerts per a l'ocupació d'una nova planta.

Relacions mantingudes, reforçades o iniciades amb grups de dones.
Presència activa i aliances establertes en els espais de participació dels col·lectius de dones a les institucions.
Incidència política articulada o promoguda des de Ca la Dona, ja sigui a través de xarxes i campanyes o bé directament. 
Xarxes i suports assolits amb moviments socials en general per a temes  i campanyes concretes.
Xarxes i suports assolits amb les entitats del barri i el districte, i especialment les entitats veïnals i les entitats de dones.
Activitats: 

Treballar per a l'ampliació de l'espai de l'actual Ca la Dona, fent passes per a assolir la rehabilitació d'almenys una altra planta.

Mantenir les xarxes de treball, intercanvi d'informacions i activitat amb  grups de dones de Catalunya.

Treballar la relació política amb les dones feministes que són a les institucions, a través de reunions, trobades, suports, etc.

Mantenir la participació al Consell de Dones de l'Ajuntament de Barcelona  i, especialment, el treball en xarxa amb les entitats del Consell.
Mantenir la participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya i, especialment, el treball en xarxa amb les entitats del CNDC.
Mantenir l'intercanvi d'informacions i recursos amb els serveis i recursos per a dones de les institucions públiques.

Iniciar campanyes i xarxes feministes puntuals o continuades si els esdeveniments polítics i socials així ho requereixen.

Reforçar la participació al Consell de Dones de Ciutat Vella
Mantenir /iniciar contacte amb entitats del districte
Desenvolupar activitats conjuntes amb les entitats del districte

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups de dones des d'una 
perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació de l'edifici de Ri-
poll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: e. Enfortiment de Cld i les xarxes feministes a través de la força i interelació a nivell nacional i transmacional, entre col·lectius feministes d'ar-
reu. Capacitat d'incidència política, sinèrgies i xarxes de dones i amb moviments socials.
Instruments oferts per al funcionament dels col·lectius (espai de treball i reunió, recopilació i difusió d'informació, assessorament per a la formació i funcionament 
de grups, accés a la informació, etc.). 
Visibilitat potenciada dels grups de dones en espais de participació.

Disponibilitat de recursos públics de les entitats de cooperació internacional i d'altres en-
titats, per a poder fer intercanvis i treballs amb dones d'altres països.
Possibilitat d'incrementar l'espai disponible a Ca la Dona, accedint almenys a una nova 
planta.
Manteniment dels Consells com a espais de xarxa i incidència política feminista.
Grau de saturació de l'activitat i l'agenda dels moviments socials i els col·lectius de do-
nes. Recursos disponibles (humans, materials i econòmics). Esdeveniments sorgits a 
l'agenda política.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part dels grups de dones de la casa. Nivell d'implicació dels grups en el manteniment i millora dels recursos i espais de Cld.

Gaudi i corresponsabilitat dels recursos i espais de Ca la Dona per part de grups de dones per a demandes puntuals.
Demandes rebudes de col·lectius. Respostes donades a aquests col·lectius: les hem 
pogudes satisfer? Xarxes sorgides a partir dels contactes establerts

Dones de xarxes i grups internacionals acollides a Ca la dona, per tal de reforçar la sororitat feminista global (normalment o bé perquè fan estades a Barcelona 
per iniciativa pròpia o bé en el marc de relacions o campanyes d'altres entitats de dones o de les entitats de Cooperacció Internacional).

Activitats / demandes /  xarxes realitzades, valoracions, comentaris rebuts. Repercussi-
ons (si són mensurables a curt termini).

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld
Mantenir, netejar, endreçar, millorar les instal·lacions i espais de l'actual casa de forma corresponsable, amb la participació dels diferents grups. Adaptar els es-
pais a les diferents necessitats de les activitats i usos dels grups.

Feines de casa i empresa de manteniment. Dones dels grups. Activistes domèstiques. 
Secretaria de cld.

Facilitar l'ús de la casa per a demandes puntuals d'entitats de dones, sempre que aquestes es facin en cert grau corresponsables de l'espai, com a mecanisme 
per a promoure el suport mutu, l'eficiència en els recursos i l'intercanvi entre entitats que no formen part de Ca la Dona i Ca la Dona.

Dones representants de Cld als Consells.

Acollir a Cld aquells grups de dones feministes que desitgin passar a formar part de l'espai i del projecte, d'acord amb els criteris de treball dels grups a Cld.

Manteniment de la secretaria com a punt d'informació i assessorament  a dones i col·lectius sobre actes per a les Diades internacionals, ponents per a xerrades i 
tallers, el funcionament associatiu, la constitució d'entitats, la demanda de subvencions, les xarxes amb d'altres entitats, les activitats i recursos per a col·lectius, 
etc.

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

Mantenir les xarxes de treball i intercanvi d'informacions amb els grups de dones de la Coordinadora Estatal de Organizaciones Feministas del Estado Español 
així com d'altres grups de dones de l'Estat.

Mantenir els canals de relació amb les institucions públiques responsables de les polítiques per a dones, tot promovent la perspectiva feminista en les polítques 
locals / nacionals.

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

Quan el desenvolupament de l'activitat o bé els esdeveniments socials i polítics així ho requereixin, treballar en xarxa amb entitats dels moviments socials i/o par-
ticipar de les seves activitats quan se'ns demana.
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Ca la Dona: un espai de relació política feminista Projecte F

Resultats: Indicadors:

Activitats de debat i reflexió feminista realitzades.

Sistematitzacions realitzades dels debats de fons i difusió posterior d'aquestes, ja sigui a través de la revista o d'altres formats. Relació costos /resultats de les activitats realitzades.
Ordenació i preservació dels fons del Centre de Documentació de Ca la dona Qualitat dels debats.
Ampliació de l'espai destinat al Centre de Documentació de Ca la Dona. Qualitat de la sistematització i comentaris /valoracions rebudes. 

Activitats: 

Comissió Centre de Documentació.

Realitzar periòdicament activitats de foment de l'art i la cultura feminista, així com de coneixement de la història de les dones. Activistes per a l'organització d'activitats.
Desenvolupar la Mostra d'art de Dones FEMART 2013, sota el lema “Díscola menopausa, política radical”. Comissió Mostra d'Art

Comissió revista (sistematització de materials)

Activistes domèstiques

Acollir noves donacions al Centre de Documentació, sempre que aquestes no es puguin postergar (donada la limitació de l'espai).

Continuar atenent estudiants per a la realització d'entrevistes per a treballs de recerca sobre la història de les dones o el moviment feminista.

Objectiu de desenvolupament: Mantenir, aprofundir i potenciar un espai de trobada, d'intercanvi, de reflexió i de treball per a dones i grups 
de dones des d'una perspectiva feminista.

Factors externs: 
Manteniment del nivell de finançament públic actual de l'entitat. 
Continuïtat de l'aposta de les institucions públiques per la rehabilitació 
de l'edifici de Ripoll 25 i la cessió a Ca la Dona.

Objectiu específic: f. Espais de debat i reflexió feminista potenciats, on experimentar i recrear les possibilitats de transformació social. Coll-
lectivizació i llegat a tota la societat d'aquests debats. Mitjans per a la comunicació escrita o perdurable dels sabers i coneixements de les do-
nes assolits. Memòria històrica del moviment de dones reconeguda i preservada a través del Centre de Documentació. Fer-ho des de la pers-
pectiva de la preservació i promoció de la pròpia llengua i territori.

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

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

Ampliació progressiva dels fons que composen el Centre de Documentació de Cld.
Assoliment de major espai per al Centre de Documentació. Assoliment del 
desplegament dels materials del Centre als armaris compactes, de forma 
endreçada. Limitació de les donacions rebudes.

Demandes rebudes i ateses d'entrevistes i consultes d'estudiants, museus, centres de documentació i d'altres, sobre la història del moviment 
feminista.

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

Recursos: Coordinadora de Cld (remunerada). Comi de Cld

Realitzar activitats periòdiques d'acord a l'agenda del moment de Ca la Dona, dels grups de Ca la Dona, d'altres xarxes, o dels esdeveniments 
socials i polítics, tot plantejant-los a partir de les pràctiques i eines d'anàlisi feministes.

Convertir la FEMART en un dels eixos de treball continuat de Cld, desplegant activitats al llarg de l'any, com la participació al Festival Miradas 
de Mujeres de l'Asociación de Mujeres de las Artes Visuales.
Recollir de forma sistemàtica els debats més significatius, tot promovent la seva preservació i difusió (virtual i, si és possible, en paper), per a 
convertir-los en un llegat per a tota la societat.

Fer les primeres passes per al desplegament del Centre de Documentació a Ca la Dona, mentre no disposem de més espai: objectius de la 
comissió “Centre de Documentació”, trasllat dels fons dels magatzems a Ca la Dona, desplegament dels fons als Compactes i primera orde-
nació, avançar en la digitalització de materials, establir les bases per a continuar el treball del Fons d'Història Oral, formar les voluntàries del 
Centre de Documentació en l'ús del PMB i el sistema de catalogació.

Treballar per a l'ampliació de l'espai de l'actual Centre de Documentació Ca la Dona, fent passes per a assolir la rehabilitació d'almenys una 
altra planta, pe tal d'alliberar l'espai a planta baixa destinat inicialment al Cdoc.

Continuar acollint les demandes d'universitats, centres d'investigació, museus, etc., per a la consulta dels fons, sempre que la manca d'espai 
ho permeti.
Mantenir la relació amb la Red de Centros de Documentación de Mujeres del Estado Español.
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