
Memòria explicativa del projecte o activitat. Convocatòria subvencions entitats 2012

Nom de l’entitat: Associació Ca la Dona      

Nom del projecte o activitat: Ca la Dona, un espai de relació política feminista   

Descripció  del  projecte  o  activitat  realitzada  que permeti  relacionar-la  amb els 
justificants econòmics (lloc d’execució, persones que hi han participat, assoliment 
d’objectius, etc. Canvis respecte del projecte aprovat, si n’hi ha hagut):      

Recordem la finalitat i  objectius generals  del projecte, per a poder relacionar aquesta amb l'activitat 
desenvolupada.

F i n a l i t a t 
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
1 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 dic, social, facilitar l'accés a 
la informació.
2 Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es presenten conflictes especí-
fics (a nivell jurídic).
3 Donar força a l'associacionisme de dones: oferir instruments per al funcionament dels col·lectius  
(espai de treball i reunió, recopilació i difusió  d'informació, assessorament per a la formació i funciona-
ment de grups, accés a la informació...), potenciar la visibilitat dels grups de dones en espais de  partici-
pació ciutadana, promoure la capacitat d'incidència política, facilitar sinèrgies i xarxes de dones i amb 
moviments socials, l'intercanvi d'experiències, etc.
4  Potenciar espais  de debat i reflexió feminista i  convertir-la en patrimoni de tota 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 trans -
formació 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 casa i de trobada per a dones i grups. En aquest 
sentit, volem remarcar que, malgrat els importants ajustaments econòmics realitzats a l'entitat el 2011 i 
el 2012, hem pogut mantenir el treball entorn els objectius de Cld. S'ha fet un gran esforç per a ajustar la 
despesa a la reducció dels ingressos i a la crisi estructural que estem vivint, amb l'objectiu de garantir la 
continuïtat de l'activitat a mig termini i, fins i tot, de potenciar-la, enfortint les xarxes entre dones, la impli-
cació de les sòcies i els grups amb el projecte, el suport mutu i, en definitiva, l'activisme feminista.
A proposta de la Comissió de Ca la Dona, l'assemblea de sòcies realitzada e l  13  de  juny  va  acordar 
fer  un  e s forç  sup lementar i  per  a  mantenir un balanç econòmic equilibrat que no suposés un en-
deutament. El juny del 2011 ja s'havia pres la decisió de deixar la seu del carrer Casp per a passar a estar,  
fins el març del 2012, “en trànsit”, com a casa sense espai, o millor, com a casa en múltiples espais. Des del 
mes  de  març  d'enguany ClD està  ubicada a  la  nova seu  del  carrer  Ripoll  25,  espai  cedit  
per  l 'Ajuntament,  amb  la  col· laboració  de  la  Generalitat  i  la  Diputació  de  Barcelona.  
Constatem  que  l 'estratègia  d'eliminar  la  despesa  del  l loguer  ha  permés  la  continuïtat ,  
sense  deutes,  del  projecte,  en  produir-se  una  reducció  substancial  de les despeses estructu-
rals de l'Associació.
Tanmateix això no ha estat suficient per assolir a mig termini l'equilibri pressupostari que es desitjava per 
la qual cosa s'ha hagut de reduir un 50% les persones que feien feina remunerada. També, altres fets han  
condicionat l'exercici d'enguany i han suposat despeses addicionals com és la contractació dels serveis de la 
casa (aigua, llum, gas, telèfon, wifi, …) això com d'altres obligats pel fet de tractar-se d'un edifici municipal 
i per tant ha d'acomplir la normativa per la que es regeixen aquests tipus d'equipaments. 
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Hem adaptat el funcionament de l'entitat i dels grups que en formen part al nou espai físic, situat a la  
planta baixa de l'edifici, que en aquesta primera fase representa només el 25% de l'espai total que l'ajun -
tament ha de cedir-nos, ha comportat, i comporta, dificultats en el desenvolupament de l'activitat. Així,  
l'atenció a les dones de Tamaia no es pot desenvolupar encara a la seu, la de l'Espai pels drets es veu difi -
cultada, el centre de documentació continua sense desplegar-se (amb bona part dels fons distribuïts a ca-
ses particulars i a l'Arxiu Municipal d'Horta -Guinardó), les secretaries dels grups tenen l'espai de treball re-
duït, manca espai per a magatzem dels materials de Cld i els grups (que es troba repartit entre la seu i  
cases particulars), i es produeixen incompatibilitats entre  les reunions de grups i les activitats que desenvo-
lupem. Malgrat això, i conscients de la manca de recursos generalitzada en els grups de dones, fem el pos -
sible per no rebutjar les propostes d'activitat o d'implantar noves secretaries, així com l'entrada o el des -
plegament de l'activitat de nous grups de dones.
Tot plegat, hem desenvolupat formes  noves de treball i organització. Davant les estretors, les estratègies  
de les dones es multipliquen i enriqueixen els projectes. Així, s'ha incrementat de forma notable la quanti-
tat de dones sòcies que fan una tasca molt important i  insubstituïble per fer funcionar l'entitat en el dia a 
dia. Les tasques van des de l'organització, ordenació i adequació de l'espai per a les activitats diàries de les  
sòcies i els grups fins a les permanències i suport a la secretaria en tasques administratives i d'atenció. S'han  
produït baixes de sòcies, però també moltes altes. Hi ha grups que estan passant dificultats, però d'altres  
que estan en un moment de molta projecció. Una part de les activitats tenen dificultats per a dur-se a 
terme, però en canvi arriben d'altres noves propostes. Etcètera.
Aquests fets, juntament amb la reducció dels  ingressos, han marcat inevitablement, com expliquem tot 
seguit, el treball desenvolupat, tot mantenint-se els objectius marcats a principi d'any.

A s s o l i m e n t  d ' o b j e c t i u s . E x e c u c i ó d'activitats

Objectiu 1. 
Enfortir l'autonomia de les dones i els grups de dones, a través del treball en un “espai propi” dotat  
de recursos, eines de treball i formes de fer pròpies, on es possibilita trencar amb les subordinacions  
de gènere. Mantenir, potenciar i optimitzar l'espai de trobada i reunió.

Resultat 1
S'ha dut a terme el trasllat  a la nova seu de Ripoll,  25, 
planta baixa. Roman algun material a magatzems i cases 
particulars.  El Centre de Documentació està pendent de 
desplegament per manca d'espai.
Ens  trobem en procés d'arrelament del  projecte al  barri 
que ens acull. S'han establert i s'estan potenciant relacions 
amb les entitats, veïnat i comerç de l'entorn. Es tracta d'un 
procés a mig termini. L'afluència diària continuada de do-
nes i grups dinamitza un carrer que, fins el moment, era 
molt de pas. 
L'impacte en l'activitat de Cld i els grups ha estat ràpid i 
evident per l'increment de la visibilitat i accessibilitat a l'es-
pai. Detectem, almenys, un increment de les xarxes amb 
altres entitats, una millor acollida a les dones i grups que 
se'ns acosten, arribada de major nombre de projectes. 

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació: Betlem Cañizar Bel (R); Tècnica 
responsable del projecte: Ona Rovira Insensé, 
fins juny (R); Mantenidora de la casa: Foune 
Fofana  Fofana,  fins  maig  (R);  Seguiment: 
Comissió de Ca la Dona; Tallers mobiliari: en 
col·laboració amb Sandra Bestraten i alum-
nes de l'assignatura Habitatge i Cooperació 
de la UPC; Espai de trobada: comissió espai 
de trobada; Participació dels grups de dones 
en la gestió i dinamització de la casa. Acti-
vistes domèstiques des de setembre 2012: Lo-
redana,  M.  Antònia,  Marta,  Carme,  Maria 
O., Carme M., Amada, Merche, Àngels, Lola, 
Antònia, Maria M., Mireia B., Maria P., Dolo 
P., Dam., Elena, Montserrat, Mercè P., Viqui, 
Mercè OV...

Activitat 1. Espai de trobada: el març de 2012 es va convocar i posar en funcionament la comissió 
“Espai de Trobada” per a dissenyar el nou projecte d'espai de trobada i iniciar-ne la implementació.  
S'han realitzat diferents activitats a l'espai, provant diversos models de funcionament: permanències a 
l'espai de trobada -amb funcionament irregular-, suport en les trobades i activitats dels grups a través 
de sopars i pica-pica; dinamització de les relacions entre dones i grups a través de pica-pica i begudes  
amb cambreres voluntàries durant les activitats o organitzant activitats especialment destinades a en-
fortir les relacions i el debat -sopar llunàtic, castanyada, etc. (veure annex activitats).
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Activitat 2. Trasllat a la nova seu. Tallers de definició de la ubicació del mobiliari i el funci-
onament dels espais i Activitat 3. Instal·lació a la nova seu. (per a major detall, veure annex 
calendari activitats) 

22 de febrer al 15 de març. Planificació i execució del trasllat a la nova seu de Ripoll, 25, dels bens  
mobles, material informàtic, biblioteca i Centre de Documentació així com els materials del conjunt dels  
grups. Es mantenen materials a tres domicilis particulars i a l'arxiu Municipal d'Horta Guinardó. Fona-
mentalment, fons del Centre de Documentació, fons de pancartes i material d'oficina.
Continuïtat en la gestió i tramitació de permisos i altes  amb les diferents empreses administradores del  
serveis (aigua, llum, gas, alarma, etc.)

Gener- febrer. Realització de diverses reunions i tallers de sòcies i grups per tal de dissenyar i organitzar 
col·lectivament la millor  forma de funcionament adaptades a les característiques del nou espai.

Març-juny. Neteja i arranjament del conjunt de la planta. Muntatge del mobiliari. Desempaqueta-
ment dels materials. Adaptació i muntatge a la nova seu. Posta en marxa de l'equipament informàtic.  
Adequació dels espais de reunió. Organització de les secretaries. Suport als grups en la seva instal·lació a 
la casa. Formació sobre el funcionament de la casa i les instal·lacions a grups i voluntàries. Etc.

Maig i Juny:  treball amb estudiants  de l'assignatura Habitatge i Cooperació per als treballs de fi de 
curs de disseny de mobiliari amb elements de reciclatge  que substitueixin el mobiliari antic en més mal  
estat: mobiliari de cuina, propostes per fer marxar els coloms, taules. El  darrer trimestre s'havien de 
desenvolupar els tallers per a realitzar els mobles dissenyats, que s'han vist posposats al primer trimestre  
2013 donat que part de les estudiants són en ERASMUS.

Activitat 8. De forma continuada: resoldre les incidències habituals en un edifici de nova construcció 
(fallades en el funcionament de diferents equips i maquinàries). Aquesta tasca ha suposat un volum 
d'hores important per errades de l'empresa subcontractada que va realitzar les instal·lacions, relaciona-
des amb la crisi d'aquesta empresa. Les incidències es mantenen fins a data d'avui (amb la calefacció, la  
il·luminació, el terra, el timbre, etc.). Compres d'avituallament pels serveis i necessitats de l'entitat.

Activitat 4. Actualitzar els compromisos dels grups i de les sòcies amb l'espai i el funciona-
ment de la casa. Tallers. 
28 de gener i 3 de març. Jornades de debat sobre el projecte de Ca la Dona: priorització d'objectius i  
activitats i adaptació dels recursos disponibles. Aquestes jornades marquen un moment clau en el desen-
volupament del curs. Hi ha una gran afluència i implicació de dones. El debat és fluïd i útil per a totes.  
S'assoleix una priorització real i concreta. Així, s'adapta l'activitat de l'any als debats i propostes d'aques-
tes dues jornades.

17 de febrer, 7 de març,, i altres dates que veureu a l'annex:  assemblees de grups per a preparar l'en-
trada a la nova seu. Treball d'actualització dels “criteris dels grups” de Ca la Dona. Assemblea (3 d'oc-
tubre) per a valorar el funcionament de la nova casa i conèixer els nous grups.

Activitat 5. Instal·lació dels  nous grups a la casa i Activitat 7, rebuda de possibles nous 
grups interessats en trobar-se a Ripoll 25: Mujeres P'Alante, tot i haver-se incorporat com a grup 
el gener 2012, finalment renuncia a ser-ho per dificultats derivades de la manca de finançament, que els  
impossibilita obrir una nova delegació de la seva entitat. Dones No estàndard per ara han assolit el  
manteniment de la seva seu, a la vegada que la cessió parcial de Ripoll 25 dificulta la seva entrada amb  
tota la seva activitat. Nous grups: Veus Gitanes, que tot i haver-se incorporat el 2011 no és fins aquest 
curs que la realitza de forma plena. Gatamaula s'incorpora com a grup de Ca la Dona el setembre de 
2012 i Feministes Indignades, tot i no que per les seves característiques no és formalment un grup de 
Ca la Dona,, es reuneix i té els materials a Ripoll 25. Mirades Violeta: nou grup format enguany amb 
seu a Ca la Dona. Podeu veure la informació dels grups a www.caladona.org. No han arribat demandes 
de grups de dones de Ciutat Vella.

Activitat 6: instal·lació de noves secretaries i punts d'atenció dels grups: es mantenen les se-
cretaries de Xarxa Feminista, Tamaia i Ca la Dona, i només se n'incorpora (fins el moment) una de nova: 
Dones Juristes. Veus Gitanes està pendent de definir si instal·laran també una secretaria. DATA: reunió 
de coordinació entre les secretaries. Fins el moment no s'han pogut desenvolupar reunions periòdiques,  
tot i que les secretaries es mantenen coordinades ja què comparteixen un mateix espai, i també a través  
de la coordinadora de Ca la Dona.
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Activitat 9. Campanya de publicitat de la nova seu de Cld: presentació als col·lectius del barri i 
al Districte.

14 de juliol: Jornada de portes obertes i inauguració de la casa. Vam realitzar visites a la casa, parla-
ments de benvinguda i explicació de Cld i el procés que ens ha dut a Ripoll 25, agraïment a totes les per -
sones que hi han col·laborat aquests anys, pica-pica, activitat infantil, i gravació del “vídeo del minut”,  
amb impressions sobre la nova casa i Cld. Hi van participar sòcies, membres de les entitats del barri, AVV, 
grups de dones, les diferents dones que han passat  o que estan en l'actualitat amb responsabiltiats polí -
tiques per a les dones a l'Ajuntament, la Diputació i la Generalitat, i totes les persones que ho van desit -
jar.  Va ser una jornada valorada positivament per les assistents. Podeu veure imatges a www.calado-
na.org (àlbum picassa)

Resultat 2 Disposar d'instruments per al bon funcionament dels col-
lectius de dones (formals i informals). Optimitzar l'accés als recursos. 
Compartir béns i serveis. 
Cal no oblidar que Ca la Dona és una casa i, per tant, una de les ac-
tivitats continuades i indispensables és assegurar la gestió i manteni-
ment de l’espai: neteja, lloguer, manteniment del mobiliari, etc.  Això 
inclou  també  assegurar  l’activitat  quotidiana  habitual:  espais  de 
reunió, activitats, taulells d’informació, atenció telefònica i presencial, 
gestió de la web, llista de distribució, organització de la llibreria d’in-
tercanvi, de l’armari de segona mà, suport als grups, comunicació i 
intercanvi d’informació i serveis, etc. La resta d’activitats del projecte 
no serien possibles sense aquesta tasca bàsica, a la que es destinen 
bona part dels recursos i esforços de l’associació i que té una impor-
tància cabdal per a generar un bon espai de relació i intercanvi. 

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació:  Betlem  Cañizar  Bel 
(R);  Tècnica  responsable  del  pro-
jecte, fins juny: Ona Rovira Insensé 
(R);  Mantenidora de la  casa,  fins 
maig:  Foune  Fofana  Fofana  (R); 
grup d'Activistes  domèstiques  des 
de setembre 2012. Feines de casa 
(neteja, 4h setmanals) des de juny 
2012.  Seguiment:  Comissió  de  Ca 
la  Dona;  Adquisicions  i  assessora-
ment  informàtic,  actualització 
web  i  TICS  (voluntària):  Àngels 
Pujol Giménez.

Activitat 1. Es manté l'equipament 
de  la  casa  per  al  treball  dels  grups 
(sales de reunió, mobiliari,  magatzem, 
etc.):  neteja,  reparacions,  ordre, 
decoració. 

Activitat 2.  Es fa el manteniment de 
les  eines de treball  dels grups:  ordi-
nadors amb accés a internet,  adsl, pro-
jectors, vídeo, impressores, etc.

Activitat 3.  Es fa de manera perma-
nent  una  tasca  d'actualització  dels 
taulells d'informació i la web amb 
les trobades, activitats, reunions i docu-
ments dels grups i Cld.

Activitat 4. Es porta a terme la coor-
dinació permanent de la graella de les 
activitats i reunions de la casa per a la 
gestió dels espais de reunió i acti-
vitats.

Les activitats 1  a 4 es desenvolupen de manera continuada i  
permanent al llarg de l'any, però s'han intensificat especialment 
a partir del mes de març, quan Ca la dona ha tornat a tenir 
casa pròpia. 
El desenvolupament de les activitats s'ha vist condicionat, d'una 
banda,  per  l'amuntegament  degut  a  la  manca  d'espai 
(simultaneïtat de reunions i  d'activitats,  manca d'espai per a 
desempaquetar tots els materials dels grups i de Cld, etc.); i de 
l'altra banda, per la reducció dels recursos remunerats. La cura i 
neteja de la casa es duia, fins el maig de 2012, amb una dona 
contractada 12 hores a la setmana, i el seguiment de la tècnica 
de projectes. El mes de juny no comptem amb la curadora, i el 
de juliol amb la tècnica de projectes. 
La neteja de la casa es realitza en l'actualitat 4h a la setmana 
de forma remunerada, amb la cooperativa de dones Feines de 
Casa. També amb activistes domèstiques no remunerades que, 
juntament  amb  la  coordinadora  de  Cld,  endrecen,  atenen, 
mantenen i cuiden l'espai, els equipaments, les eines de treball, 
els taulells, actualitzen la web, etc. És una alternativa al treball  
remunerat que no només redueix els costos de l'estructura sinó 
que potencia la política feminista de la relació i el suport entre 
dones, i de la implicació i interdependència amb el projecte de 
Ca la Dona.

Activitat 5.  Amb especial  incidència 
en la celebració de diades significatives 
per a les dones. ClD té a disposició de 
les dones, grups i institucions que ens ho 
demanen, un servei permanent d'asses-
sorament que abasta des de l'organit-
zació d'activitats i la formació de nous 
grups  fins  a  la  de  proporcionar  infor-
mació  sobre  altres  activitats,  serveis  i 

Podeu veure el detall de les demandes rebudes a l'Annex. 
La manca de casa entre el setembre del 2011 i el febrer del 2012 
ha  fet  que una part  de  les  demandes  s'hagi  perdut,  per  la 
dificultat de trobar-nos físicament. En canvi, a partir de 2012, i 
malgrat encara hi hagi persones i col·lectius que ens busquin a 
l'antiga seu de Casp 38, s'ha produit un increment en l'arribada 
de demandes.
Cal tenir present que el telèfon de Ca la Dona ha mantingut el 
número. 
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recursos de la ciutat. Aquest assessora-
ment s'efectua tant de forma persona-
litzada i individual com col·lectivament 
mitjançant xerrades i sessions informati-
ves.

Resultat  3  Facilitar  l'accés  a  la  informació  de  dones  i 
grups. Fer circular la informació i el coneixement.
Per Ca la Dona es mou diàriament un gran flux d’informacions, 
que es transmet per múltiples vies entre dones i grups, que genera 
xarxes, idees, campanyes, relacions, etc. Moltes d’aquestes vies són 
informals, i altres estan formalitzades. Aquesta xarxa es fonamen-
ta en criteris de transparència, publicitat i horitzontalitat.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació: Betlem Cañizar Bel (R); 
Tècnica responsable del projecte: Ona 
Rovira Insensé (fins juny) (R) i Betlem 
Cañizar Bel (R); Seguiment: Comissió 
de Ca la Dona;  Actualització  web i 
TICS (voluntària): Àngels Pujol.

Activitat 1. Continuada i quotidiana. S'ha consolidat  la Termomix (www.caladona.org/termomix) com 
a eina de difusió de notícies i agenda de/per a dones, amb un nombre de consultes rellevant (veure an-
nex). No hem pogut manterni, però, la tramesa de les notícies i activitats anunciades a la termomix a  
través de la llista de distribució, per manca de recursos. Actualment, doncs, les dones que no són sòcies de  
Cld, poden rebre la informació de l'activitat a través de la web i la sindicació de continguts, però no a  
través de la llista de distribució.

Activitat 2.  Continuada i quotidiana. En canvi, s'ha incrementat la periodicitat de l'actualització de 
www.caladona.org  ,  el     twitter i  facebook,  que s'actualitzen,  llevat excepcions,  diàriament, gràcies  al  
temps destinat per la Botona Àngels Pujol

Activitat  3.  Esperàvem  actualitzar,  el  primer  semestre,  els  apartats  incomplets  o  obsolets  de 
www.caladona.org. S'ha pogut actualitzar els  apartats  Campanya pel Dret a l'Avortament i  Mostra 
d'Art de Dones, però queda pendent l'apartat De Casp a Ripoll i, parcialment, Grups, que esperem com-
pletar abans que acabi l'any.

Activitat 4. Maig a setembre.; posteriorment de forma continuada i quotidiana. A la web s'ha creat el 
nou apartat “documents”, on es fa un recull documental de les activitats que fem, amb àudio, vídeo i  
text -memòria històrica. Resta pendent incorporar informació sobre els blocs de col·lectius i sòcies. Com a  
novetat no prevista inicialment, abans que acabi l'any incorporarem un nou apartat de dones i empre -
nedores, amb eines per a sobreviure a la crisi.

Activitat 5. Continuada i quotidiana.. S'ha mantingut la gestió de la informació física a la casa: actua-
lització i reposició dels taulells informatius i de material de difusió al costat de la gestió diària de les grae-
lles d'activitats, distribució de sales de reunions i trobades, bústies i la resta de mecanismes de difusió i or-
ganització de la informació. Creació d'eines virtuals i físiques pel treball de les Activistes domèstiques.

Activitat 6. Continuada i quotidiana. S'ha organitzat la secretaria de manera que aquesta restés ober-
ta la totalitat de l'horari donat que el seu funcionament és bàsic per a ClD com a punt d’informació i  
d'acollida tant de les sòcies i grups com de les dones que s'adrecen a l'entitat per primera vegada. Això  
ha comportat un important volum de treball i de coordinació entre la dona assalariada, les permanènci-
es dels altres grups i l'aportació del treball voluntàri de les sòcies. No oblidem que les persones que treba -
llaven com a assalariades s'ha reduït en un 50% i per tant, era imprescindible una organització nova que 
permetés mantenir la dinàmica de la casa sense repercussions en l'accés als recursos disponibles, a la ve-
gada que potenciant la major accessibilitat del Centre

Objectiu 2
Facilitar l'acollida i derivació des d'una perspectiva feminista quan es presenten conflictes específics (a ni -
vell jurídic, social, etc.)

Resultat 4
S'ha donat continuïtat a l'assessoria jurídica setmanal i l'espai de refle-
xió sobre el dret “un Espai pels Drets de les Dones”. Aquest és un servei 
d’acollida i assessorament jurídic amb un valor específic per la vincula-
ció mitjançant conveni amb les Dones Juristes i Tamaia. Aquesta col·la-
boració facilita d'una banda l’atenció integral i la visibilitat de la lliber-

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació:  Tècnica  responsa-
ble de projectes,  fins  juny 2012: 
Ona Rovira Insensé (R); Betlem 
Cañizar Bel (coordinadora); Do-
nes Juristes; Tamaia: Estructura i 
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tat i autonomia femenines, i d'altre, esdevé un espai de suport i reflexió 
entre professionals de diferents disciplines, vinculant la pràctica i la re-
flexió sobre el dret des d'una perspectiva feminista.

espais de Ca la Dona. Activistes 
Domèstiques  des  de  setembre 
2012.

Activitat 1 S'està treballant en el reforçament de l'espai de reflexió jurídica, tenint present l'evolució i si -
tuació actual de les tres associacions que col·laboren en l'Espai. Així, en les reunions mantingudes s'ha  
acordat reforçar el paper de Dones Juristes en l'espai de reflexió jurídica, donat que aquesta entitat està 
fent ja una important tasca en aquest sentit.

Activitat 2. L'espai de pràctica jurídica setmanal s'ha mantingut segons el previst. S'ha detectat un in-
crement important de les demandes laborals i de família. Podeu veure l'anàlisi completa a l' annex amb 
les dades d'atenció. És urgent resoldre la manca d'espai per a l'atenció a la planta baixa de Ca la Dona, 
per a protegir la intimitat de les dones que venen al servei.

Resultat 5
ClD ha continuat oferint l'atenció des de la secretaria, a les deman-
des de recursos per part de dones en situació de conflicte. 
L'entitat, com a espai referent en el moviment feminista, i donat la 
seva llarga trajectòria, rep les demandes de moltes dones que cer-
quen recursos de suport per a superar situacions de dificultat: manca 
de treball,  qüestions jurídiques,  embarassos no desitjats,  manca de 
llar, etc. Des de la secretaria de Ca la Dona s'ha recollit la demanda i 
s'han cercat, en les bases de dades pròpies o en les xarxes properes, 
recursos que puguin rebre i treballar la seva situació.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació:  Tècnica  responsable 
de  projectes,  fins  juny  2012:  Ona 
Rovira  Insensé  (R);  Betlem Cañi-
zar Bel (R)(coordinadora); Activis-
tes  domèstiques  des  de  octubre 
2012. En col·laboració amb: Dones 
Juristes, Tamaia, Xarxa Feminista, 
CAPS, altres.

Activitat 1. La base de dades de recursos s'ha anat actualitzant de manera permanent, incorporant els  
de nova creació dels quals ens n'arriba la informació. Cal dir, però, que l'ús dels navegadors d'internet  
està substituint  cada cop més l'ús  de la base de dades  de recursos,  sobretot pel que fa als  recursos  
vinculats a associacions.

Activitat 2.  Setembre  La crisi  econòmica,  amb una incidència molt  especial  sobre les  dones d'una 
banda i la nova ubicació de la seu de l'entitat que la fa més visible i assequible, són factors que han  
incidit en l'increment de demandes d'informació i assessorament que ClD ha rebut al llarg de l'any. En 
aquest sentit, la creació del grup de treball “Activistes domèstiques” ha estat l'eina generada per a poder  
atendre  adequadament  i  amb  qualitat  les  demandes,  fins  i  tot  malgrat  la  reducció  del  personal  
remunerat a la secretaria.

Activitat 3.  Abril-maig.  S'ha comunicat el nou emplaçament de Ca la Dona a institucions, recursos i  
serveis de forma adequada. S'ha  fet tasca de difusió àmplia a les entitats del barri i  districte i a les  
associacions de dones en general. Malgrat això, detectem que l'antiga adreça de Cld continua present en 
algunes webs de recursos, a les quals ens dirigim quan ho detectem. La difusió i multiplicitat de les xarxes 
d'internet dificulta assegurar que la nova adreça s'incorpora arreu.

Activitat4. Continuada. Una característica de l'atenció que es realitza des de Cld és que sigui prestada 
amb requisits de qualitat, calidesa, privacitat i escolta. Per això d'una banda s'ha intentat que el trasllat 
de la seu i el temps d'adaptació a la nova casa no afectés negativament l'atenció. Així, hem aconseguit  
que l'horari i les condicions de l'atenció s'hagin vist alterades només entre mitjans de març i abril. De  
l'altra banda s'ha realitzat formació per a l'atenció al grup “Activistes domèstiques”, per tres vies: sessió 
de formació amb Raquel Escurriol  de Tamaia,  elaboració  d'un protocol per  a l'atenció,  i  seguiment  
individualitzat per part de la coordinadora de Ca la Dona.
És important assenyalar, però, que el temps d'estada a Sant Honorat, 7 va suposar una reducció de les 
demandes arribades, que s'han anat recuperant des de l'entrada a Ripoll, 25.

Objectiu 3
Promoure la capacitat d'incidència política dels grups de dones.  Facilitar la creació de xarxes i l'establi-
ment de sinèrgies entre grups de dones, dones, i també amb moviments socials.

Resultat 6
Continuem amb la política d'establiment d'aliances, a partir del consens i el 

Recursos: R= remunerats. 
Representant al CNDC: Mi-
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respecte a la diversitat, amb les dones i grups que fan política a les instituci-
ons en diversos temes. En aquests sentit, Ca la Dona, com un dels espais re-
ferents del Moviment Feminista, és present a diferents consells de les dones 
de les institucions públiques. Realitzem una tasca bàsica de seguiment de 
les polítiques públiques i de promoció, en les institucions, de la participació 
de les dones i grups de dones. Som membres de la Permanent del Consell 
de Dones de la Ciutat i de la Permanent del Consell Nacional de Dones de 
Catalunya, així com del plenari del Consell de Dones de Ciutat Vella. Parti-
cipem a diferents comissions d’aquests Consells.  A partir d’aquesta presèn-
cia, diverses dones de la Comissió de Ca la Dona hem realitzat xerrades o 
tallers, així com altres treballs derivats de la participació als Consells.

reia Bofill Abelló; Represen-
tant al Consell de Dones de 
Barcelona: Mercè Otero-Vi-
dal;  Representants  al  Con-
sell  de  Dones  del  Districte 
de Ciutat Vella: Maria Mo-
rón  Martin  i  Felisa  Plou 
Prades:  Coordinació:  Bet-
lem Cañizar Bel (R); Segui-
ment: Comissió Ca la Dona.

Activitat 1. Segons calendari dels consells. S'ha mantingut la presència i participació activa al CNDC i 
al Consell de Dones de BCN; i amb intensitat menor al Consell de Dones del Districte. Hem col·laborat  
amb grups i xarxes participants en els consells per reflexionar sobre temes específics i elaborar propostes  
i documents que posteriorment han estat debatuts a les permanents dels Consells i als respectius plena -
ris.

Activitat 2. A requeriment de les parts. Es manté el contacte periòdic amb la regidoria de Dones de 
l'Ajuntament de Barcelona, la Diputada de l'Àrea d'Igualtat i Ciutadania de la Diputació de Barcelo-
na i l'Institut Català de les Dones.

Resultat 7
S'han promogut, reforçat i potenciat xarxes i campanyes 
específiques, promoció de contactes i intercanvis en-
tre associacions. 
Aquesta tasca ha permès a ClD establir estratègies en la llui-
ta pel dret a la diferència.  La nostra entitat,  com a espai 
obert i plural a totes les dones, té com un dels seus objectius 
potenciar l'intercanvi  entre els grups que comparteixen l’es-
pai i amb altres grups de Catalunya així com altres espais de 
dones  existents.  La  quantitat  d'activitats  realitzades  en 
aquest sentit, ha permès  incrementar les xarxes amb altres 
grups de dones feministes que estan intensificant el treball 
els darrers anys a la ciutat de Barcelona, per tal de poder 
incrementar la visibilitat i incidència dels col·lectius, dins la 
nostra diversitat.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació:  Betlem Cañizar Bel (R);  Se-
guiment i Suport: Montse Cervera Rodón 
(DonesxDones,  Xarxa de Dones per la Sa-
lut);  Montse  Pineda  Lorenzo  (Creación 
Positiva,  Xarxa  de  Dones  per  la  Salut); 
Carme Murias (Marxa Mundial de Dones); 
Mercè  Otero-Vidal  (dones  ensenyants); 
Montserrat  Otero-Vidal  (Xfeminista); 
Grups de la Campanya pel Dret a l'Avor-
tament; Xarxa de de Dones per la Salut; 
Grup de Dones Ensenyants; Grups i dones 
participants en l'organització de la mani-
festació del 8 de Març. Estructura i espais 
de Ca la Dona.

Activitat 1.  Continuada. Ca la Dona és  la  seu de la “Campanya pel Dret a l'Avortament”  i  se'n  
realitza el seguiment i la coordinació tècnica de la mateixa i les tasques de secretaria.

• Presentació i difusió del projecte “web de l'educació sexual i afectiva”: la web s'ha difós a través 
de les xarxes socials, però queda pendent realitzar una tasca activa de difusió a centres d'ense-
nyament i espais d'educació no formal. 

• Seguiment de la implantació de la llei, amb la Xarxa de Dones per la Salut. També en col·labo-
ració amb la Coordinadora Feminista, l'APFCiB i Mujeres ante el Congreso. 

• Manteniment de la xarxa de grups de la Campanya. Reunions periòdiques quinzenals, setmanals  
o mensuals en funció del període de l'any. A més dels grups propis de la Campanya, enguany 
han sorgit altres coordinadores pel dret a l'avortament, com Nosotras Decidimos o Fora de les  
nostres Vides, amb les que ens mantenim en relació i col·laboració.

• Continuació de la participació en tallers, xerrades, tertúlies, participació en mitjans de comunica-
ció, quan se'ns demana. Veure annex.

• Elaboració de manifest /acte pel Dia Internacional per la Despenalització de l'avortament. En-
guany ens hem encarregat de la realització del manifest. La manifestació s'ha fet de forma con-
junta amb d'altres col·lectius pel dret a decidir. Va ser una jornada molt exitosa.

• Campanya d'incidència per al manteniment de l'actual llei de l'avortament i el desenvolupa-
ment dels Drets Sexuals i  Reproductius. S'han promogut mocions a ajuntaments en recolza-
ment al Dret a decidir, des del mes de setembre de 2012 (campanya no finalitzada). S'està re-
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alitzant una exposició. S'ha fet un seminari d'autoformació (novembre 2012). Es continua l'ela -
boració del Butlletí de la Campanya, difonent informació, notícies i actes vinculats al dret de 
les dones a decidir sobre el propi cos. 

Activitat 2. Celebració del Dia Internacional de les Dones: les setmanes anteriors a la celebració del 8 
de març vam iniciar la coordinació i organització amb els grups de la casa i d'altres col·lectius per tal  
de preparar-ne la celebració, consensuar les actuacions que es van dur a terme així com l'elaboració  
conjunta del manifest. També es va coordinar i  tramitar tota la gestió per a la manifestació.  Hem  
treballat per garantir la pluralitat de la Comissió 8 de març, reforçant la presència dels col·lectius de  
dones.
Com a Cld vam organitzar, a més, la Trobada de Col·lectius Feministes Dissidents (24/03) , amb una 
àmplia  participació  de  dones  i  col·lectius,  amb  la  intenció  d'aprofundir  les  xarxes  entre  espais  
feministes. Veure annex per al detall de l'activitat.

Activitat 3. Al llag de tot l'any. 
Ca  la  Dona  ha  realitzat  una  intensa  tasca  al  llarg  de  tot  l'any  d'acolliment  d'altres  xarxes  i  
intercanviant relació i activitats amb d'altres existents.  Continuem rebent les organitzacions de dones 
d’altres  països  que  venen  d'estada  a  Catalunya.  Igualment  hem  mantingut  la  nostra  relació  i  
participació en activitats puntuals i campanyes de la FAVB, ACSUR, Cooperacció, la Xarxa Veïnal de 
Ciutat Vella, Punt 6 o altres moviments socials.  Veure annex per al detall de col·laboracions, tant pel  
que fa a les activitats d'acollida d'altres entitats a Cld com a les participacions en actes o projectes  
d'altres entitats.
El  manteniment  i  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 ha 
estat i és d'un gran interès per a ClD. Els mitjans telemàtics faciliten l'intercanvi fluïd d'informacions, tot i  
que també produeixen certa saturació entre les dones, per la gran quantitat d'informació que es pot 
arribar a rebre.

Activitat 4  Continuada. Hem difós  manifestos  o  comunicats,  hem participat  en  concentracions  o 
rodes de premsa i ens hem adherit a esdeveniments els plantejaments dels quals eren compartits per  
els  principis  i  objectius  de  l'entitat  i  de  reconegut  consens  entre  les  sòcies  i  grups  de  Ca  la  Dona:  
tanquem les nuclears, stop bales de goma, etc. Veure annex.

Objectiu 4
Potenciar espais de debat i reflexió feminista, i convertir-la en patrimoni de tota la societat. Recrear i  
experimentar les possibilitats de transformació social des del pensament feminista i el fer de les dones.

Resultat 8
Una de les característiques de ClD és ser un espai de reflexió i aprofundiment 
del pensament i pràctica feminista, donant importància a la creació d'espais  
de debat. Aquests espais són un element clau que històricament i en l'actuali-
tat, possibiliten compartir un anàlisi de gènere a les vivències i experiències de 
vida, a entendre el món des del propi jo, i des del nosaltres, i a cercar les soluci -
ons  que ens  puguin  ser  vàlides  a les  dones,  respectant  la  nostra diversitat. 
Aquest s'esdevé un objectiu principal en el qual esmercem de forma continua-
da una part important de les energies i recursos. 
La tasca de l'entitat en aquest sentit s'ha orientat en dues direccions. D'una 
banda aconseguir impactar mitjançant l'aprofundiment i l'assentament soci-
al de les pràctiques polítiques transformadores de les dones i grups de dones. 
D'altra, contribuir a la capacitació enfortint el pensament i pràctiques de les 
dones i grups implicats per mitjà de xarxes i l'establiment d'aliances.

Recursos:  R=  remune-
rats. 
Coordinació:  Comi Cld i 
Betlem Cañizar Bel (R); 
Activitats  i  sortides  cul-
turals: Antònia Pallach i 
Estela;  Activitats:  grups 
coorganitzadors  de  les 
activitats.  Curadores  de 
la Mostra Laia Pinsach i 
Karol  Bergeret;  comissió 
Mostra:  Teresa  Sanz, 
Dolo Pulido. Comi Ca la 
Dona.

Activitat 1. Realització d'activitats relacionades amb la situació política del moment. 
Enguany, la situació de crisi generalitzada amb una incidència molt especial sobre les 
dones ha donat peu a què bona part de l'activitat de Cld giri sobre aquest tema.
Activitat 2. Realització d'activitats relacionades amb el treball que desenvolupen les 
dones i grups en xarxa amb Cld i la pròpia Cld.
Activitat 3. Com ja s'ha comentat, Ca la Dona esmerça recursos en generar sinèrgies i 
col·laboracions amb altres associacions i xarxes d'arreu del territori català. En aquest 

Veure annex per  
al  detall  de  
l'activitat  
desenvolupada.
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sentit, s'ha fet sortides d'intercanvi que enguany, ha tingut com a objectiu la promoció 
de la memòria històrica de les dones.
Activitat  4.  Treball  entorn  la  “construcció  democràtica”  des  del  feminisme  (per 
determinar): treball aturat, donada la manca de finançament específic de l'activitat, 
que calia realitzar en col·laboració amb Cooperacció. 
Activitat  5.  S'han  organitzat  tres  visites  a  exposicions  que  tractaven  temes 
relacionats amb l'aportació i el protagonisme de les dones  a la cultura, la política, les 
ciències o sobre la història del treball de les dones per aconseguir els seus drets.
Activitat 6. L'organització i realització de la mostra d'art de dones “FEMART” és un 
projecte consolidat i  reconegut que enguany ha celebrat la 18ena edició.  S'executa 
cada any des de 1996 i que gira al voltant d'una exposició monogràfica i temàtica que 
vol provocar reflexions artístiques diferencials i alternatives sobre el que sempre veiem 
amb una mirada única. Enguany el tema ha girat sobre “Afinitats”.

Resultat 9
Un dels aspectes que més interessa a Ca la Dona és enfortir el pensament i  
la pràctica feminista entre les dones en particular i a la societat en general  
i per a aconseguir-ho, valorem necessari fer-ne difusió de forma assequi-
ble. Ens hem esforçat en organitzar de forma més metòdica la informació, 
per tal de millorar-ne la claredat.
Aquesta difusió es veu dificultada per la saturació d'informació que circu-
la a través de les xarxes socials, així com per la diversificació (que cele-
brem) de l'activitat feminista. Per això, estem fent un esforç per a recollir i  
sistematitzar  les  reflexions  produïdes  als  debats,  convertint-les  en docu-
ments escrits que permetin el seu accés posterior. Es tracta de recollir i di-
fondre  el  pensament  polític  i  la  pràctica  que  anem  generant,  ja  què 
aquest és sovint un punt dèbil en els moviments de dones.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació: Comissió Ca la 
Dona i Betlem Cañizar Bel 
(R); Activitats i sortides cul-
turals; Antònia Pallach i Es-
tela.  Recull  fotogràfic: 
Amada Santos, Felisa Plou, 
Glòria  Roig,  Àngels  Pujol. 
Activitats:  grups  coorgani-
tadors de les activitats.

Activitat 1. Realització i millora de l'agenda d'informació setmanal (almenys), vinculada a la web de 
Cld, que recull actes de Cld i dels grups de Cld, així com campanyes puntuals. 

Activitat 2.  Hem fet un recull  documental que, segons el seu contingut s'han traslladat a la web, ha 
passat a ampliar els fonts del Centre de Documentació o han estat material que posteriorment ha de ser  
ampliat i editat a la Revista. Formats: gravació (que editem i pegem a documents -estan pendents d'e -
ditar alguns documents), fotografies (àlbum picasa), relatories i sistematització de la informació i els re-
sultats de les activitats (documents, trameses per correu-e).

Resultat 10
S'ha publicat un número de la Revista Ca la Dona i el segones-
tà en procés de realització (esperem que surti el desembre). 
La revista, amb 21 anys d'existència, és una eina valuosa per a 
l'entitat i els seus objectius. En primer lloc perquè és l'única pu-
blicació feminista estable d'aquesta dimensió i característiques 
que existeix a Catalunya. En segon lloc perquè l'entenem com a 
un canal per a generar i repensar reflexions, pràctiques i relaci-
ons. És també una eina per recollir i difondre els diferents tre-
balls que es porten a terme a través dels diversos grups de la 
casa i altres espais del moviment feminista.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació:  Betlem Cañizar Bel (R); 
Consell de Redacció. Altres grups im-
plicats en cada publicació. Tècnica de 
projectes: Marina Domingo Marin (fins 
el maig) i Betlem Cañizar Bel. Consell 
de  Redacció;  variable  en  funció  del 
tema de cada publicació. Suport i se-
guiment: Viqui Moreno, Mercè Otero-
Vidal,  Judith  Muñoz Sassavedra,  Mai 
C. Álvarez, Teresa Sanz.

Activitat 1. Edició, disseny i publicació a la web dels 
exemplars  de  la  revista,  vinculats  a  les  activitats  o 
debats  generats  a  Ca  la  Dona,  en  els  grups  o  en 
d'altres espais de dones.

Activitat 2. Difusió de la revista al conjunt de sòcies 
i grups així com en d'altres espais públics interessats: 
Centres Cívics, Llibreries de la Diputació, etc.

Malhauradament, la reducció dels recursos a Cld 
ha repercutit negativament en la periodicitat de 
la revista, ja què enguany esperàvem realitzar-
ne 3 números. Estem en procés de reestructura-
ció  del  funcionament  del  Consell  de  Redacció 
per tal de poder garantir la continuïtat del pro-
jecte.
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Resultat 11
Trasllat i reobertura al públic parcial del Centre de Documentació. 
El Centre de Documentació és un dels projectes que més volum i em-
branzida ha pres  en el decurs dels darrers anys. 
El Centre disposa, a part dels fons bibliogràfics, d’un fons de cartells i 
d’imatges que recull  els  diversos  moments històrics  del  feminisme a 
Catalunya i és considerat de gran valor històric, sentimental i simbòlic. 
Algunes d’aquestes imatges són úniques i només es troben a ClD. El 
Centre de Documentació és membre de la Xarxa de Centres de Docu-
mentació i Biblioteques de Dones de l’Estat.

Recursos: R= remunerats. 
Coordinació: Grup de treball del 
Centre de documentació. Suport 
i  seguiment:  Comissió  de  Ca  la 
Dona i  Betlem Cañizar  Bel  (R); 
Comissió  de  Treball:  Mercè Ote-
ro-Vidal,  Montse  Otero-Vidal, 
Mireia Bofill Abelló, Montse Roser 
Fàbregues,  Mariona  Chavarría 
Domingo,  Maria  Moron  Martin. 
Alícia Oliver Roko, Clara Carme 
Parramon, Elisabet Tejero, Laura 
Torrabadella,  Mariona  Ribalta, 
Núria  Casals,  Teresa  Guarro 
Roca.

Activitat 1. Març-Juny. Trasllat a la nova seu de part dels fons. Es manté 
l'altra part a l'Arxiu d'Horta Guinardó i a dos domicilis particulars. Aquesta 
part, ampliada amb les noves donacions rebudes, resta a l'espera que es 
pugui habilitar per al Centre. Per tant, no s'ha pogut posar els fons a l'a-
bast del públic ni s'està podent fer la gestió dels fons. 

Activitat 2. Gener-Maig.  Cerca de la manera més viable per a desplegar 
el Centre i buscar els recursos necessaris per al seu funcionament. 

Activitat 3. Març-Juny. S'ha creat un equip de dones que està treballant 
en la nova organització del centre de cara a la possibilitat d'obrir-lo al pú-
blic a començaments del 2013. L'equip està format per 12 dones, sòcies vo-
luntàries (no ha estat possible per manca de recursos incorporar una part 
remunerada como estava previst). Fins ara han fet les següents tasques.
*Assistir, a Vigo els dies 4 i 5 d'octubre,  a la XIX Trobada de la “Red de 
Centros de Documentación y Bibliotecas de Mujeres” que de manera anual 
se celebra i de la qual el nostre Centre en forma part.
*Actualitzar i gestionar el correu electrònic del Centre, endarrerit per la re-
ducció dels recursos remunerat a Cld.
*Gestions  per  dissoldre  l'Associació  Biblioteca-Videoteca de la  Dona,  així 
com el Fons d'Història Oral (recopil·lador d'història oral del Moviment Fe-
minista), per tal de centralitzar el treball d'aquestes entitats i els recursos en 
una de sola: Ca la Dona. Així, esperem simplificar la gestió i optimitzar els 
escassos recursos econòmics disponibles. S'està treballant en la modificació 
dels estatuts de Ca la Dona com a entitat receptora de les associacions dis-
soltes.
*Planificació dels treballs  pendents del Centre de Documentació, amb la 
col·laboració de la Coordinadora de Cld.
*S'ha començat a treballar en la classificació de les caixes que contenen els 
diversos fonts del centre a l'espera de l'arribada dels armaris per la seva 
ubicació definitiva.

Activitat 4. Continuada. Ca la Dona, la seva secretaria i la Comissió de 
Gestió estan donant tot el suport necessari a l'equip de voluntàries en la 
gestió i organització del centre així com en la recerca de fórmules que li 
permetin entrar en funcionament. S'ha de tenir en compte que amb la 
nova ubicació al carrer Ripoll, 25, el centre de Documentació és de tots els  
projectes de Ca la Dona un dels que més pateix la manca d'espai.

El  calendari  previst  al  co-
mençament  d'any  sobre  el 
trasllat del centre a la nova 
seu  de  Ripoll,  25  ha  estat 
realitzada  només  en  part. 
La raó ha estat en què en-
cara  no  disposem  dels  ar-
maris compactes previstos i 
pressupostats en el projecte 
d'habilitació  de  la  planta 
baixa de l'edifici, on s'ubica 
el centre; i  que manca po-
der  situar  les  secretaries 
(que actualment ocupen la 
part  de  la  casa  destinada 
als  fons  consultables  per  al 
públic  en  general)  a  la 
planta primera de l'edifici.
Enguany,  s'estan  fent  les 
gestions per dissoldre l'Asso-
ciació  Biblioteca-Videoteca 
de  la  Dona,  gestora  del 
fons,  perquè  la  manca  de 
finançament d'aquesta en-
titat  ha  fet  que  finalment 
sigui  ClD  qui  assumís  les 
tasques  i  activitats  relacio-
nades  amb  el  Centre  i  el 
seu funcionament. 

Localitat i data: Barcelona, 26 de novembre de 2012       Signatura de la persona representant legal de l’entitat:
Betlem Cañizar Bel, coordinadora de l'entitat i apoderada      
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