Objectius, valors i criteris de Ca la Dona

Aquest document recull els acords fruït de les sessions de debat, constituïdes com a
assemblees de Ca la Dona, els dies 7 i 11 de novembre de 2017 i 11 de gener de 2018.
Els objectius de Ca la Dona
Ca la Dona és una associació de dones, lesbianes i trans, feministes independents de
qualsevol govern, partit polític o credo religiós, que treballem juntes per aconseguir un espai
de referència dels feminismes i construir el lloc en què volem viure tal com volem ser.
Ca la Dona és un espai de trobada i relació: Un espai viu en contínua transformació
Ca la Dona és un espai de trobada, relació i acollida de dones i grups de dones, lesbianes i
trans, basada en el respecte a la seva diversitat i en el suport mutu.
És un lloc on compartir experiències polítiques, també de reflexió i discussió teòrica, de
producció de pensament feminista crític compromès en transformar el món i que rebutja tot
tipus de violència que genera el patriarcat, des del racisme a la violència masclista, i fa de la
pràctica de la no-violència un dels seus eixos.
A Ca la Dona es troben activistes que des d’una visió feminista treballen aspectes culturals o
d’altres que dinamitzen campanyes globals en relació amb moviments socials, per tal de
construir ponts i fer xarxa amb dones i grups de dones de Barcelona, de Catalunya i del món.
També és un espai lúdic, confortable i creatiu, on es poden establir relacions informals d’oci i
de descans, un espai molt obert a activitats diverses.
Els valors que conformen l’activitat de Ca la Dona
Quan parlem de Ca la Dona parlem d’un procés viu d’acció i reflexió contínues, que prové
d’una història política concreta protagonitzada pel feminisme independent de Catalunya i que
s’està construint dia a dia, també en relació als moviments socials de caire antipatriarcals i
anticapitalistes.
Ca la Dona va néixer com a exigència d’un espai lliure de patriarcat, espai que es va “okupar”,
en un principi, com a reivindicació d’allò inexistent: un lloc on les feministes provinents de
tots els àmbits de lluita política, lesbianes, dones de partits d’esquerra i independents...,
poguessin trobar-se, emmirallar-se, criticar-se i construir juntes un món sense sotmetiment
d’unes per les altres, un món lliure de domini i explotació.
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Per tot això, quan parlem de valors i criteris, volem aclarir que no esmentem un “ideari polític
ideal i/o idealista” sinó conceptes ben concrets i vius, que tenen un origen i un desplegament
històric, per tant són dinàmics i revisables segons els moments que anem vivint i consensuant
les que vivim i/o transitem Ca la Dona. Aquest valors són:

• Feminisme, Llibertat, Sororitat, Cura, Cooperació, Saber en relació, Creativitat,
Sostenibilitat.

Feminisme
La perspectiva de les dones, lesbianes i trans en la interpretació del món és el motor de
canvi que fonamenta el fer de les dones a favor de la llibertat, de l’emancipació, de la fi del
patriarcat i del canvi social. Això és tradueix en la diversitat de les teories feministes i en
l’activisme en diferents moviment socials dels quals és un reflex Ca la Dona.
Llibertat
El desig de llibertat feminista sempre és un concepte en construcció que prové del procés
d’emancipació, autonomia i auto-reconeixement de les dones, lesbianes i trans en relació
generativa de noves i millors condicions polítiques per a cada una i per a totes.
És també prioritzar les relacions que permetin posar el cos en joc, reconèixer la diversitat,
ajudar a transformar la realitat, crear el que volem, compartir la lluita feminista, la il·lusió,
l’autenticitat, la valentia, l’optimisme en la recerca de nous paradigmes alliberadors de
categories i arquetips patriarcals, jeràrquics i constrictors. Es tracta de practicar la política de
relació feminista que implica apropar-se a l’altra, reconèixer-la per transformar i deixar-se
transformar amb l’experiència de l’altra, confiar en la creació conjunta de transformació
constant i creativa.
Sororitat
La germanor entre dones, lesbianes i trans fa referència al fet de sentir-se com a iguals, a
reconèixer-se com a interlocutores, sense jerarquies, a partir de l’autoritat que circula entre
nosaltres. Totes tenim el mateix valor i la sororitat porta a crear aliances, compartir, treballar i
crear des del respecte. Aquest valor n'inclou altres que sempre han estat valors de Ca la Dona
com la cura, el saber en relació, la cooperació, la creativitat.
Cura
Entesa com a reelaboració contínua de la capacitat històrica i cultural de les dones, lesbianes i
trans d’aconseguir i generar condicions de benestar i civilització. Es tracta de posar l’atenció
en la cura de les altres persones i dels altres éssers, del suport mutu, en el reconeixement. Cal
crear un espai d’acollida confortable i tranquil·la que sigui refugi del patriarcat.
Hem de ser respectuoses i practicar la comunicació no violenta, l’acceptació respectuosa de
la diferència i el reconeixement de l'altra. També es tracta de preservar temps i espai per
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escoltar i acollir, per practicar la generositat i la responsabilitat, generar confiança, estimular
l’alegria, el “bon rotllo”, l’ajut i el suport.
Saber en relació
Cal reconèixer, atresorar, integrar i divulgar els sabers que hem anat produint les dones,
lesbianes i trans i els moviments de lluita antipatriarcal, els sabers que s’estan elaborant avui
i els que hem de seguir construint en el marc dels feminismes que estan transformant el
món: el compromís, l’obertura, la sostenibilitat, la transversalitat, la creativitat, la comprensió,
el pensament crític, la multiculturalitat, la sororitat, la multidisciplinarietat, la
intergeneracionalitat, l’habilitat i lluminositat del fer col·lectiu, el nostre pensament
intel·lectual i, en resum, seria el nou ordre en el caos...
Cooperació
Cal la cooperació entre les dones, lesbianes i trans de la casa i les del món, des del respecte i
la solidaritat. Això suposa la relació harmònica i participativa que reforci la dignitat de les
persones, que augmenti la força del compartir, de la unió, de la fluïdesa i de la cohesió.
Creativitat
Es tracta de produir, compartir i estendre nous sabers, nous paradigmes, propostes reals
alternatives al patriarcat i al capitalisme, en qualsevol àmbit o mitjà. També ens compromet a
escoltar i compartir la creació, sense protagonisme i deixar-nos portar per la relació.
Sostenibilitat
S'entén com a principi que col·loca la vida en el centre.
Aquests valors conformen les maneres de fer identitàries de Ca la Dona que es configuren
entorn a:
• Consens, transparència i sostenibilitat del projecte
Consens
La pràctica del consens en les decisions i en el respecte de les diferències és un dels valors
que incorpora el quefer de Ca la Dona: cap grup o tendència mana ni capitalitza una resolució.
Si hi ha conflicte a l’hora de prendre una decisió, aquesta s’aplaça i es discuteix fins que
s’arribi al consens amb paciència i persistència, però mai amb una votació que ens faria entrar
en la competitivitat i el guany d’un sector sobre l’altre. D’aquesta manera procurem que les
diferencies no comportin conflicte -i encara menys enfrontaments o violència-sinó que es
converteixin en uns eixos vertebradors de treball, de cohesió i d'avenç. Per això, a més de
buscar el consens, intentem donar cabuda al dissens, tot reconeixent els vincles que ens
uneixen malgrat les discrepàncies que puguem tenir en alguns aspectes.
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Transparència
Les sòcies han de conèixer les decisions que es prenen, qui les pren, els projectes que es
desenvolupen, l’entorn que es comparteix. La transparència ha d’impregnar la gestió de Ca la
Dona, els grans projectes i el dia a dia, com a garantia de bon funcionament.
Sostenibilitat del projecte
Cal fer atenció a les necessitats econòmiques de manteniment i cura de Ca la Dona, no
malbaratar, i tenir una actitud respectuosa amb la casa. També cal fer atenció i tenir cura de
les relacions entre persones i grups a l'hora de compartir espais i recursos.
La gestió de Ca la Dona i de les seves activitats incorpora la perspectiva respectuosa amb el
medi ambient. Això es tradueix en l’ordre domèstic en el fet de compartir l’endreça, la neteja,
els espais, etc.
Els criteris de Ca la Dona.
Els criteris elaborats s’articulen entorn tres eixos: Incorporació de noves sòcies i grups, ús de
la casa i sostenibilitat econòmica.
1.- Incorporació de noves sòcies i grups
Les noves sòcies i els nous grups han de conèixer i compartir els valors i objectius de Ca la
Dona.
1.1.- A les noves sòcies se’ls facilitarà l’acollida
•
Organitzant trobades d’informació i acollida
1.2.- La Comuna tindrà coneixement de les peticions de nous grups i en formalitzarà la seva
acceptació que caldrà ser ratificada a l’assemblea.
1.3.- Cal valorar el projecte i l’àmbit de treball del grup que es vol incorporar a Ca la Dona,
analitzant la
•
Coherència amb el projecte de Ca la Dona
•
Coexistència amb els altres grups i projectes
•
L’opinió dels grups i/o projectes referents de Ca la Dona segons la temàtica
1.4.- Els nous grups han d’assumir el compromís amb el projecte de Ca la Dona pel que fa a
•
•

Manteniment econòmic
Cura de la casa, de l’espai, mobiliari, eines, neteja, etc.

1.5.- Als nous grups se’ls facilitarà l’acollida
•
Acompanyament, interlocució i mentoratge, pel Grup de Cures
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1.6.- Les demandes de grups que porten la seva pròpia Secretaria i precisen d’espais fixes no
es contemplaran fins que estigui consolidada l’adequació del projecte de Ca la Dona al nou
espai.
2.- Ús de la casa
Dones, lesbianes i trans, individuals o en grup, que comparteixin els valors i objectius de Ca
la Dona i per activitats que s’ajustin al seu projecte polític feminista.
2.1.- Per realitzar un projecte, o participar d’algun, procés o acció de forma individual o
col·lectiva, activa o contemplativa.
2.2.- Per exposar, mostrar, generar, gaudir i, sobre tot, compartir experiències.
2.3.- La Comuna és l’espai on es valoren les peticions dels actes i activitats que precisin d’un
acord de la Casa per realitzar-se. Per raó d’urgència podrà fer-ho la Comi petita que informarà
a la següent Comuna
2.4.- Les sòcies podran fer ús de la casa per activitats personals a canvi d’una aportació
econòmica, prèvia sol·licitud i acceptació de la Comuna, per:
•
Presentacions
•
Donatges
•
Exposicions
2.5.- Cessió d’espais per activitats promogudes per no-sòcies, caldrà
•
Valorar idoneïtat de la proposta
•
Contribuir econòmicament al manteniment de Ca la Dona
2.6.- Criteris generals de priorització de peticions
•
Sòcies abans que no sòcies
•
Previst abans que imprevist
•
Dificultat d’organització de l’acte/projecte (dimensió)
•
Significació política feminista: de més a menys
2.7.- Per activitats puntuals recolzades per un grup valorant:
•
Disponibilitat de sales/calendari
2.8.- Jornades, trobades, congressos
•
Que potenciïn la imatge i el reconeixement de Ca la Dona
2.9.- Per a activitats per a nenes i nens fins a 12 anys i per les seves cuidadores principalment
reforçant lligams al barri
2.10.- La Secretaria de Ca la Dona farà suport als grups sols per a la coordinació d’espais i
agendes.
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2.11.- Els grups o dones que organitzin o dinamitzin activitats es fan responsables de
l’organització dels actes, així com de la cura del material, neteja de l’espai, etc..
2.12.- Els grups i sòcies han de conèixer i respectar els horaris, i els protocols d’ús de la casa
en quant a il·luminació, alarmes, claus, materials compartits, tancaments, i altres informacions
necessàries per al correcte funcionament de la Casa, tot plegat amb especial compromís si es
fan activitats que sobrepassin l’horari de Secretaria o en cap de setmana.
2.13.- Els grups i sòcies han conèixer i complir els requisits de seguretat de la Casa.
2.14- Accés d’homes, excepcionalment, sempre que no interfereixin en el normal
funcionament de Ca la Dona:
•
En activitats específiques consensuades (Donatges i Fem Art)
•
Preferentment al mati i amb un dia preestablert que caldrà consensuar, les visites a
l’edifici i les consultes al Centre de Documentació.
•
En activitats excepcionals, sempre a la planta baixa i amb consens de la Comuna. Han
de venir acompanyats de les dones que els hagin convidat.
3.- Sostenibilitat econòmica
L’objectiu de Ca la Dona és arribar a l’autogestió econòmica.
3.1.- Pressupost: El projecte de Ca la Dona precisa del coneixement acurat del seu pressupost
per tal de fer-ne una gestió i seguiment rigorós que en garanteixi la seva continuïtat.
3.2.- Sòcies i grups: Revisar periòdicament la contribució de les seves aportacions al
sosteniment econòmic del projecte de Ca la Dona
•
Actualitzar les aportacions de sòcies i grups amb flexibilitat. Valorar, també, el temps
dedicat al projecte de Ca la Dona
•
Treballar pel creixement sostenible de sòcies i grups de la casa.
3.3.- Espai
•
Lloguer de sales només per activitats puntuals, i si són de llarga durada o intensives,
programades en cap de setmana o vacances
•
Espai No-bar. Activar l’estudi del projecte
3.4.- Recursos econòmics externs: Continuar amb la cerca de subvencions i/o finançament
públic/privat a nivell nacional i internacional sempre sense hipotecar el projecte ni la
independència de Ca la Dona.
3.5.- Tota activitat ha de generar un retorn econòmic, social o polític al projecte de Ca la Dona.
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