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Projectes de Ca la Dona



Centre de 
Documentació

Llibres i lectures per fer xarxa



Tasques estructurals de catalogació i arxiu
- Inventari analític Fons Gretel Ammann Martínez: 
Fins al novembre de 2021, s'ha aconseguit 
inventariar un 32% del total.

- S’han incorporat a l’inventari general de 
l’arxiu les donacions de: Tamaia (65 caixes),
Col·lectiu de Dones en l'Església per l’Equitat (59 
caixes), Fons personal de Maria Lluïsa Oliveda 
(20 caixes), Fons personal de Mari Chordà 
(ampliació 14 caixes). 

- S’han inventariat prop de 12.000 fotografies, 
s’han digitalitzat més de 2000 fotos i s’ha 
actualitzat la catalogació de les pancartes del 
moviment feminista.

- S’ha actualitzat el programa de catalogació 
PMB. Per exemple, a la biblioteca, s’han 
catalogat 10.018 registres i 11.309 exemplars. 

Hem rebut 13.542 visitants diferents i 650.567 
visites per consultar els documents i materials 
que constitueixen el Centre de Documentació de Ca 
la Dona i que provenen de donacions de sòcies i 
amigues.



Activitats i divulgació
Presentació de llibres

 8 febrer. Escriure i editar: Acció i compromís amb els feminismes.

27 maig. Presentació del llibre Interseccionalitat. Desigualtats, llocs i 
emocions  de Maria Rodó, conversa amb Pastora Filigrana García. 

 7 juliol. Presentació del conte La geganta de les estrelles.

8 de setembre. Presentació de l’Editorial Digital Feminista Victoria Sau. 

Llegim plegades!

 24 de març. 5a edició: Manifest de la nova dona vella de Mari Luz 
Esteban. 

10 maig. 6ª edició! El paper de paret groc de Charlotte Perkins Gilman.

Santa Jordina

19 d’abril: Celebració l’Any Felícia Fuster.

23 abril:  Vermut literari.



Activitats i divulgació Lesbofeminista

 30 abril 2021: Lesbofeminisme contra l’oblit. 

 3 juny 2021: Som lesbianes, som la teva veïna. 
Memòries, aliances i continuïtats lesbofeministes.

 7 novembre 2021: Arxivatona-Jornada col·lectiva 
d’arxiu. 

 24 de març 2021. 5a edició: Manifest de la nova 
dona vella de Mari Luz Esteban. 

20 novembre 2021. Memòria s’escriu en femení: la 
història del moviment des d’una perspectiva lèsbica. 
Companyes del Centre de Documentació van participar 

en la Jornada anual del Centre LGTBI.

Altres celebracions i activitats

 2 desembre 2021: 45 anys de les Jornades Catalanes 
de la Dona. Imatges, veus i testimonis.

Vitrines expositores

Durant aquest any 2021 han estat dedicades Maria 
Barbal, a Montserrat Roig i a Almudena Garndes.



Blog de (des)confinament
Consultes i assessoraments

33 consultes i assessoraments (professores i 
alumnes universitàries, entitats i mitjans de 
comunicació per a fer publicacions, exposicions 
i documentals).

 Préstec de materials
A l’Ajuntament de Pamplona i a la Galeria 
Mayoral de Barcelona.

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1fpAMxbRVYx_Rj_5VYj5s9HkD6kZpV5Yx/view?usp=sharing


Espai dels Drets
Espai d’atenció, acollida, 
assesorament feminista i 
activisme contra les 
violències masclistes



Espai d’acollida Finestra Oberta i Espai d’Assessorament Jurídic  

Durant el 2021, vam atendre a un total de 
272 dones, lesbianes i trans.

La temàtica més abordada ha estat la 
relacionada al voltant de les 
separacions i els divorcis, seguida de: 
les violències masclistes, les custòdies 
i els règims de visites, relacionats amb 
l’àmbit laboral i els abusos sexuals.

Tanmateix, també s’ha acompanyat per 
demandes referides a estrangeria, 
habitatge, abusos a menors, assetjaments 
en línia, estafes i herències, entre 
altres.

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1FOIqtznxtg8yfjJ1nZ2U1_6sAE_6Cq8c/view?usp=sharing


Tallers d’Autodefensa Feminista
L’autodefensa feminista és un espai per 
facilitar l’apoderament de les dones, 
trencant estereotips sobre la nostra 
debilitat i vulnerabilitat.

Durant l’any 2021 vam poder practicar 
tallers de: Kick boxing, Autodefensa, 
Kick boxing, Arts Marcials, Txi kung en 
línia, AFER presencial i en línia, 
Autodefensa inicial per adolescents, 
MMA i Aikido. 

De les 381 preinscripcions gestionades 
van acabar assistint 260 noies, dones, 
lesbianes i trans. 

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1xFaR-D4kMBAtLRwpZ0MqblheeIqn-qB8/view?usp=sharing


Novembre Feminista 
20 de gener: Participem a la Campanya per xarxes socials #FeministasPorDerechosTrans amb 
11.022 signatures individuals i 614 de col·lectius. 

26 de febrer: Conferència  a través de webinar "Reflexions i debats feministes davant 
l'avantprojecte de llei de Llibertat sexual" amb Patsili Toledo i una assistència de 100  
persones en línia.

7 de març: Passejada Feminista “Volem caminar tranquil·les de dia i de nit“, amb una 
participació de 500 persones en diferents barris i  municipis 17.

17 de Maig: Concentració  a Barcelona “Prou Feminicidis/ Acció Contra la Violència Vicària”, 
amb la Xarxa de Dones per la Salut, Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere i 
Novembre Feminista, on hi van assistir    100 persones. 



Novembre Feminista 
11 de juny: Concentració  a Barcelona “Davant les 
violències masclistes del sistema patriarcal: PROU 
FEMINICIDIS” on hi van assistir  2.000 a la Plaça 
Sant Jaume. 

5 de Juliol: Participem a la concentració de 
milers de persones a Barcelona per condemnar 
l'assassinat d'en Samuel, amb l’Observatori contra 
la Homofòbia

18 AGOST : *CONCENTRACIÓ!  *PER UNA VIDA DIGNA I 
EN LLIBERTAT, SOLIDARITAT AMB LES DONES I LES 
NENES DE L’AFGANISTAN* Convoquen: Ca La Dona, 
Novembre Feminista, Dones x Dones amb el suport 
d'una vintena d'entitats. 500 PERSONES PARTICIPEN 
EN LA CONCENTRACIÓ                

7 d’OCTUBRE: Presentació del llibre TOOLKIT, guia 
pràctica per a acabar amb la violència 
interpersonal.

Persones participants:  50 dones, lesbianes i 
trans 



Novembre Feminista 
13 D’OCTUBRE : II ASSEMBLEA FEMINISTA-VIRTUAL 
"PREPAREM PLEGADES EL 25N-2021"

120 dones, lesbianes i trans amb altra 
representació social i política. REUNIONS DE 
COMISSIONS I  ASSEMBLEES REALITZADES amb 250   
Persones connectades dones, lesbianes i trans

13 DE NOVEMBRE: CONCENTRACIÓ CONTRA LA VIOLENCIA 
SEXUAL I EL TERRORISME MASCLISTA.  60 
participants, en representació de col·lectius 
feministes, entitats veïnals, socials, culturals, 
sindicats, partits, entre altres

25 DE NOVEMBRE:  Accions arreu de Catalunya.  
“Fúria Feminista contra les violències masclistes. 
De la por a la ràbia el 25N ocupem juntes els 
carrers”.

30.000 PERSONES VAN PARTICIPAR EN LA MANIFESTACIÓ 
25N i 3000 PERSONES ESPECTADORES 

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1zxPDMRL9o8RRdLtCtEb5PMpVCUt15t7P/view?usp=sharing


FemArt
Col·lectiva d’artistes 

activistes de Ca la Dona



FemArt: Memòria d’activitats 2021
Gener/Febrer

Mostra FemArt 2020 - La Institució Dins Meu
Exposició presencial i virtual, del 10 de desembre de 2020 al 
12 de febrer de 2021. Amb visites guiades i dues taules de 
debat: 26 de gener “La institució art vs les pràctiques 
artístiques” amb Nancy Garín, Patricia Mayayo, Nora Ancarola i 
Semírramis González. 4 de febrer “Tocades però no ferides per 
la institució” amb Marina Garcés, Teo Pardo, María Ruido i 
Brigitte Vasallo.

L’específica - Performances a Ca La Dona
L’11 de febrer de 2021 Vam organitzar dues performances a 
l’espai de Ca La Dona relacionades amb l’exposició: “Encaixo” 
i “Justícia patriarcal”. 

Març/Abril

Muralistes i RAPàtrides
El primer mural de l’any a l’entrada de Ca la Dona va ser a 
càrrec de l’artista Clara Pous. En una segona fase, vam 
enregistrar el recital de la poeta urbana Marta B.

Reveladas, del col·lectiu Benditas Mujeres - Exposició acollida.
Del 18 de març de 2021 al 13 de maig de 2021.

Resolució Premi Mostra FemArt 2020
En el mes de març FemArt va donar a conèixer el premi de la 
última mostra que va ser atorgat al col·lectiu Las Migras de 
Abya Yala amb la seva obra titulada EN RESISTENCIA.

https://la-institucio-dins-meu.hotglue.me/


FemArt: Memòria d’activitats 2021
Maig/Juny

Muralistes i RAPàtrides
Mural a càrrec de l’artista Cristina Daura, i 
intervenció sonora del grup de rap Clika Pica.

El part és art - Exposició acollida
Del de maig de 2021 al 20 de juny de 2021

P.A.F.F: DíscoLAB
Laboratori de creació col·lectiva i 
popular. El mes de Juny iniciem un 
nou espai anomenat “DiscoLAB” per 
compartir sabers digitals i 
creatius. El primer taller 
realitzat és Hacklab Error 500, de 
4 sessions.

Juliol/Agost

Muralistes i RAPàtrides
Trobada festiva i jornada de poetry slam i pintura en directe 
al terrat de Ca La Dona.

Extimitats. Polítiques i narratives des de l’habitatge - 
Exposició itinerant
Del 22 juliol de 2021 al 7 d’agost de 2021 al Centro de Arte 
Mutuo. Exposició que recull les obres treballades durant la 
residència artística Emergències.2

Vídeo de l’exposició

https://www.instagram.com/reel/CRqcKDqqMl6/


FemArt: Memòria d’activitats 2021
Setembre/Octubre

Emergêncies.3 i P.A.F.F.
Presentació i inici del programa de formació per la residència 
col·lectiva. Resolució del jurat per la selecció d’artistes 
residents.

ULLAL. Festival de fotografia incisiva
Comencen les reunions de treball per preparar el projecte 
Ullal,mostra col·lectiva de fotografia transfeminista. Reunions 
setmanals de l’equip FemArt i les primeres col·laboracions per 
dissenyar el projecte. 

Novembre/Desembre

Muralistes i RAPàtrides
Nova intervenció a càrrec de l’artista Elena de Santi.

Emergêncies.3: P.A.F.F., mostra i activitats parel·leles
- Seguim amb les sessions de formació del P.A.F.F. adreçades a 
les artistes d’Emergències.3.
- Exposició resultant de la residència: “Afectar-se entre si- 
Interferències entre cossos i comunitats”. Del 18 de novembre 
de 2021 al 17 de desembre de 2021.
- Activitats paral·leles: “Afectar l’arquitectura”, taller de 
brodat amb Clara Aguilar, “Processos cuidats”, taller de pa, 
amb Allison, i “Friccions corporals”, de Silvia Limiñana.



Resum de projectes anuals proposats, coordinats i gestionats per FemArt

- P.A.F.F. (Programa Artístic Feminista de Formació): 
projecte de formació anual, amb tallers i un programa 
especial per a la residència col·lectiva Emergències.
- Emergències: residència de dos mesos per artistes 
emergents, amb mostra final i activitats paral·leles.
- Mostra FemArt: mostra bianual d’artistes dones, 
lesbianes i trans. 
- L’Arxiva: recuperació , organització i difusió de 
l’arxiu de FemArt.
- Projectes trimestrals:
   * Muralistes: projecte que convida a artistes d'art 
urbà, pintores o il·lustradores a intervenir el murs de 
Ca La Dona per tal de fer visible temes d'actualitat 
des d'un punt de vista feminista.
   * RAP/àtrides: projecte en col·laboració amb 
InsurRECtas, que convida a poetes, rapsodes i raperes 
a improvitzar en el marc de les intervencions del 
projecte Muralistes.
   * Específica: cicle de performances que convida a 
artistes a realitzar accions a l'espai de Ca La Dona.

- ULLAL: festival transfeminista de fotografia. 
Projecte impulsat des de FemArt, en col·laboració amb 
diversos grups de Ca la Dona, col·lectius de la ciutat 
de Barcelona i lluites de base.
- Alumnes en pràctiques: actualment tenim convenis de 
pràctiques amb les universitats UB, UAB, UPF i també 
amb alumnes de formació ocupacional.
- Suport a la investigació i la recerca: Donem suport 
a artistes que desitgin comentar els seus processos de 
treball, estudiants d'escoles i instituts que fan 
treballs de recerca i treballs de síntesi, tesis de 
grau, màster o doctorals encarades a treballar el fons 
i l'arxiu FemArt. 
- Comunicació específica i difusió dels projectes 
propis i en col·laboració en xarxes socials (Instagram, 
Twitter), web, mailing i agendes culturals.

Més informació

https://www.femartmostra.org/p/paff.html
https://www.femartmostra.org/p/mostra-emergencies.html
https://www.femartmostra.org/p/mostra-femart.html
https://arxiufemart.wordpress.com/larxiu/
https://www.femartmostra.org/p/muralistes.html
https://www.femartmostra.org/p/rapatrides.html
https://www.femartmostra.org/p/lespecifica.html
https://ullalfest.org/
https://drive.google.com/file/d/1pmbcedPZqkBRDDlT2FtBukqPP8hlPxBx/view?usp=sharing


Horteres

La Coberta Verda de Ca la Dona



Tallers, rituals i col·laboracions

- Tallers introductoris als rituals dels cicles 
de la terra, equinoccis i solsticis (tres 
tallers): 11, 19 i 27 de febrer (Lluna Nova, 
Lluna Creixent i Lluna Plena).

- 21 de Març: Ritual de l'equinocci de 
primavera.

- 8 d’Abril: Taller sobre els Aliments 
Processats i Orientacions per a un Consum 
Saludable.

- Maig: Col·laboració amb el grup Migjorn casa de 
naixements.

- 5 de juny: Jornada d'acció artística en 
homenatge de les defensores de la terra.

- 18 de juny: Taller per protegir la natura amb 
la natura. Remeis vegetals per a les plagues i 
malalties de les plantes.

- 20 de juny. Celebració del solstici d'estiu.



Tallers, rituals i col·laboracions

- 1 de juliol: Taller de kombucha i autogestió 
de la salut.

- 8 de juliol: Jornada de tancament del mural en 
homenatge a les defensores de la terra.

- Agost: Celebració del mes de la Terra.

- 10 d'octubre: Participació a la Xarxa d'Horts 
Urbans.

- El 24 d’octubre: Participació en la Setmana 
Ciutadana de Alimentació Sostenible.

- 27 de novembre: Trobada i conversa amb la 
Delegació del Congreso Nacional Indígena.

- 28 de novembre: Organització del Cinefòrum 
Bollero.

- 21 de Desembre: Solstici d’hivern.

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1qATGtdHVxqif1-fwu7fa2ew3ad976DCx/view?usp=sharing


Coeducació

Cultura de la pau des de 
les pedagogies feministes



Activitats realitzades

- Assessoraments a alumnat de batxillerat sobre discriminació sexista violències 

masclistes i feminismes.

- 29 de gener: Cultura de la pau des de les pedagogies feministes.

- 24 de març: Com ens mirem i com ens miren. El mirall de nosaltres a través de les xarxes.

- 25 de maig i 2 de juny: Creativitat per desmuntar el patriarcat.



Activitats realitzades

Participació
 en la Campanya impulsada per la 

Plataforma 
“Som Escola” amb el lema “L’escola 

pública en c
atalà, laica

 i feminista
”.

20 de 
novembre: Educació feminista: Ensenya’m la llengua inclusiva.

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1rWLzaz08x2ptCjBxfKzViIHnuChMZOO3/view?usp=sharing


Espai Infantil

Cultura de la pau des de 
les pedagogies feministes



DENIP i Santa Jordina
- 30 de gener: Des de l’espai Infantil i 
el grup de Coeducació de Ca la Dona, van 
presentar algunes propostes pels 
infants, famílies i professorat per 
continuar reflexionant sobre els 
conflictes, la violència i les guerres. 
Amb el títol Juntes ho podem fer.

RECURSOS DENIP 2021: La picabaralla, de 
Claude Boujon (2009) i El soldat i la 
nena, de  Jordi Sierra i Fabra, i  Mabel 
Piérola (2003) i Els nens no volen la 
guerra, Éric Battut (2001).

- Febrer: Teatre de titeller i taller 
“la veritat de les princeses”. 

- Abril: Santa Jordina.



Altres activitats
- Agost: Vam col·laborar amb la celebració de la 
primera cursa infantil adaptada. 

- Setembre - Octubre -Novembre: Vam acompanyar a 
dones en un context de violències masclistes i a 
les seves criatures en els jocs simbòlics per 
afavorir les emocions i sentiments amb 
col.laboració de les companyes d'Accions Fem 
(Finestra Oberta-Ca la Dona).

- Desembre: Vam recomanar jocs i joguines. Vam 
reflexionar sobre alguns dels aspectes més 
rellevants a tenir en compte a l’hora de triar les 
joguines. Vam proposar llibres amb un ampli 
ventall de títols sobre Recull de contes pel 
feminisme i la diversitat afectiva - sexual.

+ informació.

https://drive.google.com/file/d/1Y8cjr9T5XpTDY-8_Wh7NOLaJKEuAI8bs/view?usp=sharing


8M 2021
Mobilitzacions i accions 
convocades al voltant del 

8 de març de 2021
- I recull d’impactes -

#8M2021 
Accions unitàries que es van reproduir 
paral·lelament als diferents territoris:

● 7 de març
○ Passejades feministes a les 10.30h 

(no mixtes)
● 8 de març

○ Convocatòria de vaga de 24h, amb 
servei d’assessorament des de la 
comissió laboral de la vaga 
feminista, a través del correu 
laboral@vagafeminista.cat

○ Manifestació estàtica a 18.30h (a 
Barcelona, a Passeig de Gràcia. Amb 
inscripció prèvia per trams, i 
seguint mesures de seguretat per la 
covid).

○ Cassolada i llums liles als balcons 
a les 21h.



4/03/2021
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/distancia-mascarillas-gel-manifestacion-8m-barcelona_37144_102
.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/manifestacion-estatica-8m-en-barcelona-tendra-3500-plazas_453648_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4608733/0/govern-cataluna-permitira-movilizaciones-8m-respetan-medidas-seguridad/

7/03/2021
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-colectivos-feministas-convocan-60-concentraciones-catalunya-2021030710
0238.html

8/03/2021
https://www.eldiario.es/catalunya/feminismo-toma-calle-barcelona-denunciar-pandemia-agravado-desigualdad_1_7286400.
html
https://beteve.cat/societat/directe-vaga-8-marc-2021-barcelona-dia-dona-feminista/
https://beteve.cat/societat/manifestacio-8-marc-barcelona-passeig-gracia-estatica-inscripcio/
https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-8-marc-2021-barcelona/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210308/6265433/8m-dia-internacional-mujer-2021-huelga-manifestacion-madrid-
barcelona-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.ccma.cat/324/com-son-les-manifestacions-daquest-8m-estatiques-i-mes-reduides-per-la-covid/noticia/30817
94/
https://www.20minutos.es/noticia/4610068/0/feminismo-resiste-barcelona-4500-manifestantes-atipico-8m-marcado-covi
d/
https://www.ara.cat/societat/delegacio-govern-espanyol-madrid-prohibeix-manifestacions-8-m_1_3889451.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-08/distancia-social-mascarillas-protagonistas-8m-atipico-marcado-covid
_2983244/

#8M2021 · Mencions a mitjans

https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/distancia-mascarillas-gel-manifestacion-8m-barcelona_37144_102.html
https://www.metropoliabierta.com/el-pulso-de-la-ciudad/distancia-mascarillas-gel-manifestacion-8m-barcelona_37144_102.html
https://cronicaglobal.elespanol.com/vida/manifestacion-estatica-8m-en-barcelona-tendra-3500-plazas_453648_102.html
https://www.20minutos.es/noticia/4608733/0/govern-cataluna-permitira-movilizaciones-8m-respetan-medidas-seguridad/
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-colectivos-feministas-convocan-60-concentraciones-catalunya-20210307100238.html
https://www.europapress.es/catalunya/noticia-colectivos-feministas-convocan-60-concentraciones-catalunya-20210307100238.html
https://www.eldiario.es/catalunya/feminismo-toma-calle-barcelona-denunciar-pandemia-agravado-desigualdad_1_7286400.html
https://www.eldiario.es/catalunya/feminismo-toma-calle-barcelona-denunciar-pandemia-agravado-desigualdad_1_7286400.html
https://beteve.cat/societat/directe-vaga-8-marc-2021-barcelona-dia-dona-feminista/
https://beteve.cat/societat/manifestacio-8-marc-barcelona-passeig-gracia-estatica-inscripcio/
https://www.vilaweb.cat/noticies/manifestacio-8-marc-2021-barcelona/
https://www.lavanguardia.com/vida/20210308/6265433/8m-dia-internacional-mujer-2021-huelga-manifestacion-madrid-barcelona-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.lavanguardia.com/vida/20210308/6265433/8m-dia-internacional-mujer-2021-huelga-manifestacion-madrid-barcelona-ultimas-noticias-hoy-en-directo.html
https://www.ccma.cat/324/com-son-les-manifestacions-daquest-8m-estatiques-i-mes-reduides-per-la-covid/noticia/3081794/
https://www.ccma.cat/324/com-son-les-manifestacions-daquest-8m-estatiques-i-mes-reduides-per-la-covid/noticia/3081794/
https://www.20minutos.es/noticia/4610068/0/feminismo-resiste-barcelona-4500-manifestantes-atipico-8m-marcado-covid/
https://www.20minutos.es/noticia/4610068/0/feminismo-resiste-barcelona-4500-manifestantes-atipico-8m-marcado-covid/
https://www.ara.cat/societat/delegacio-govern-espanyol-madrid-prohibeix-manifestacions-8-m_1_3889451.html
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-08/distancia-social-mascarillas-protagonistas-8m-atipico-marcado-covid_2983244/
https://www.elconfidencial.com/espana/2021-03-08/distancia-social-mascarillas-protagonistas-8m-atipico-marcado-covid_2983244/


#8M2021 · Cartelleria
Cartell de la manifestació estàtica 
unitària del 8M 2021 convocada per 
Assemblea 8M, creat per l’artista 
Carla Gallén @carlunsky

Amb difusió impressa a diferents punts 
de la ciutat, entitats i col·lectives. i 
producció de domassos amb la gràfica 
del cartell. 

De la versió digital del cartell i la 
gràfica es va fer difusió als webs 
caladona.org i vagafeminista.cat, 
xarxes socials (Instagram, Twitter, 
Facebook), canals de Telegram de Ca la 
Dona i #8M2021 i butlletí setmanal 
#AgendaCLD.



#8M2021 · Xarxes socials
Període analitzat: del 10 de febrer al 10 de març de 2021

Total publicacions al voltant del 8M: 

- Instagram: 9 posts, 1 reel, 14 stories
- Facebook: 14 posts
- Twitter: 33 



#8M2021 · Canal de telegram
Difusió del 10 de febrer al 10 de març

Suscriptores al canal: 1.342

Total publicacions compartides: 124



#8M2021 · Webs
caladona.org
8 entrades sobre les assemblees convocades i els actes al 
voltant del 8M

Visites registrades a caladona.org del 22 de febrer al 10 
de març de 2021:

vagafeminista.cat 

Pàgina dedicada a la 
comunicació, difusió i 
organització de les accions i 
mobilitzacions al voltant del 
8 de març de 2021, tant a 
Barcelona, com arreu del 
territori.  

 



#8M2021 · Butlletí setmanal AgendaCLD
Setmana del 26 de febrer:
-Segment de persones a les que es va enviar el butlletí: 1.991
-Ratio d’obertura del 41.3% 

Setmana del 5 de març:
-Segment de persones a les que es va enviar el butlletí: 1.991
-Ratio d’obertura del 43.3%



Grups de Ca la Dona



Activitats a Ca la Dona de l’any 2021
Aquest any malgrat la COVID hi ha hagut més reunions 
i actes presencials o híbrids, malgrat menys del que 
ens agradaria per recuperar les complicitats i la 
força que ens han arravatat aquests temps de pandèmia  
i crisi i retallada de drets.

El mes on més activitat, actes i reunions  hi ha hagut 
a Ca la dona ha estat el mes de març, d‘abril, maig i 
novembre.



Assistència de les activitats de Ca la Dona 
Pel que fa a l’assistència a les 

activitats organitzades per Ca la 
dona durant l’any 2021 , podem afirmar 
que s’han mobilitzat un total d’unes 
104.000 (comptant amb les grans con-
centracions  del 8M I EL 25N, on Ca 
la dona ha coorganitzat Les activi-
tats més multitudinàries han estat, 
per una banda, la manifestació està-
tica que va omplir tot el Passeig de 
Gràcia i als actes del 8 de març a 
Barcelona, sota el lema “Juntes, di-
verses i rebels som imparables. 

La segona activitat més transcenden t 
pel que fa al nombre d’assistents, ha 

estat el 25N “Fúria Feminista contra 
les violències masclista.

La mitjana d’assistents en els actes 
presencials durant el 2021 ha estat 
d’unes 100 persones, i en els vir-
tuals d’unes 60. Pel que fa a reu-
nions mensuals com “La Comuna”, ha 
tingut una mitjana de 40 dones, les-
bianes i trans que hi han assistit. I 
finalment, comptabilitzem una desena 
de participants com a mitjana de cada 
una de les reunions dels diferents 
grups estables, vinculats amb Ca la 
dona, tan presencial com virtualment.



Assistència de les activitats de Ca la Dona 

Globalment representa unes mil 
persones a temps virtuals i 800 
presencial segons les dades re-
collides per secretaria.

Els projectes de Ca la Dona els 
podeu veure a les seves respec-
tives memòries. Centre Documen-
tació, Fem Art, l’Hort, l’Espai  
pels drets, Coeducació i Espai 
infantil.



La Xarxa Feminista
Durant el 2021 la Xarxa Feminista hem 

desenvolupat el nostre projecte d’ac-
tivitats sota el títol “Malabaristes de 
la vida: feminismes+ecologismes=sosteni-
bilitats”. Hem posat l’accent a la sos-
tenibilitat de la vida per a construir 
les bases d’una política, economia i una 
cultura que posi la vida en el centre, que 
tingui com a principal objectiu i prio-
ritat garantir unes condicions de vida 
justes i dignes per a totes les persones. 
Amb aquest projecte hem continuat tre-
ballant en aquesta confluència i compli-
citat de les perspectives ecologistes i 
feministes, tot tenint en compte el con-
text actual. Entre les nostres principals 
activitats destaquem l’onzena edició de 
l’Escola Feminista, els Celoberts i el 
suport continu en la dinamització de les 
xarxes feministes, entre d’altres.



Feministes  
per la Independència

Durant l’any 2021, el grup Feministes per la 
Independència -FXI- de Ca la Dona ha dut a 
terme diverses activitats que es poden  
resumir en tres àmbits:
a) Formació i divulgació de les idees i 
debats del grup  a l’entorn dels femi-
nismes i el dret a l’emancipació dels 
pobles. Hem pensat, dissenyat i orga-
nitzat el cicle 1 d’octubre Dones: pre-
sons, repressions i exilis. La primera 
xerrada la vam fer el dia 18 de novem-
bre de 2021 amb el títol Dones i pre-
sons. Hi va  participar la M.H Carme 
Forcadell i Lluís; la Mònica Marginet 
Flinch (Col·lectiu Cassandra), i l’Elisa-
bet Almeda Samaranch (FXI). Assistèn-
cia: 90 persones.



Feministes per la Independència
La segona xerrada va ser el dia 16 de des-
embre, amb el títol Dones i repressions. Hi 
va participar la Pilar Rebaque Mas (advoca-
da); la Maria Duran (Ferotge) (participant 
i represaliada pel 15M de 2011); la Mireia 
Boya Busquet (exdiputada de la CUP l’1-O); 
la Sònia Pascual Guiral (represaliada de 
l’Operació Judes, 2020); i la Marta Torre-
cillas Domènech (agredida l’1-O de 2017). 
També vam comptar amb la música de Montse-
rrap i Aradia. Assistència: 70 persones. 
Estem preparant la tercera xerrada.

b) Arxiu i documentació del grup. Hem fet 
la primera fase de l’arxiu amb l’inici 
de recollida de material del grup: car-
tells, fotografies, enllaços a vídeos de 
xerrades, pancartes, etc. També hem co-

mençat algunes entrevistes amb profundi-
tat amb les fundadores majors del grup 
que han estat gravades (i seran posterior-
ment transcrites) amb l’objectiu de fer 
memòria oral de les integrants de FXI. 
Ambdues activitats encara inacabades.

c) Participació en línia del grup en el 
Debat Constituent. Hem participat com a 
col·lectiu feminista en el Debat Consti-
tuent, responent a algunes de les preguntes 
dels diversos blocs temàtics que conformen 
aquest Debat. Encara ens falta participar 
en molts més blocs.



Miradas violeta

Presentació del llibre “Vides lentes” d’Anna 
Ximenos

Promogut pel grup de la casa Mirades 
Violetes i la llibreria de les dones 

Pròleg amb la presència de l’autora. 

https://caladona.org/agenda-caladona/
presentacio-de-la-novella-vidas-lentas/

En aquest debat hi van participar moltes 
dones malgrat ser per Zoom i van estar 
connectades 77 dones tota l’estona.

Un debat sobre les cures,  la Cura a per-
sones vulnerables  coordinada per  Alber-
ta Toniolo i Silvia Ventura.



Mentoras de Tamaia

Neix el 09/07/2020 com a Grup d’Ajuda 
Mútua (GAM) a conseqüència de la desa-

parició del grup a què pertanyia.

Les mentores de Tamaia vam estar ateses en 
els nostres respectius casos de violèn-
cia patriarcal. Un cop relativament re-
cuperades, se’ns va oferir l’oportuni-
tat de servir d’exemple de recuperació 
per a altres dones necessitades d’aquest 
procés.

Amb la intenció d’una escolta activa, 
sense opinar sobre la història que cada 
dona expliqui. Les nostres aportacions 
les fem només des de la nostra experièn-
cia.



Mentoras de Tamaia
Ens reunim una vegada al mes a Ca La Dona.

A conseqüència de la pandèmia ens va resul-
tar difícil dur a terme les reunions, essent 
la primera presencial del grup el 14/04/21. 
Així mateix, algunes mentores van haver de 
renunciar a seguir en el grup per problemes 
familiars o bé d’agenda. Actualment ens hi 
mantenim tres mentores.

Atenem diversos tipus de dones i de diferents 
edats.

Com a sòcies de CLD assistim a La Comuna de 
Ca La Dona, les convocatòries del 8 de març i 
del 25 de novembre.



Col·lectiu punt 6 
Dones cohabitant Impulsem cooperatives d’habitatge  

per a dones col·lectivitzant les cures

És una línia de treball que estem 
desenvolupant des de fa temps 

des de Punt6. Donar resposta a les 
necessitats de les dones, lesbianes 
i trans en l’àmbit de l’habitatge. 

El projecte que hem desenvolupat durant 
el 2021 que ha estat subvencionat per 
l’Ajuntament de Barcelona. Aquest projecte 
ha tingut com a objectiu principal la 
creació d›un grup de dones caps de famí-
lia que generin un projecte comunitari 
de vida, que s’ajusti a les seves neces-
sitats, que sigui un espai segur, fet i 
gestionat per dones i que aporti possi-



bilitats per a la gestió comunitària de les 
cures en el mateix projecte o en el barri on 
s’integri. Les persones destinatàries del 
projecte són dones de diferents orígens i 
edats, la majoria d’elles cap de família, 
en famílies monomarentals o dones grans que 
viuen soles.

A través de sessions de treball presencials 
cada 15 dies s’han desenvolupat els diferents 
temes necessaris per poder assolir l’objectiu 
principal. 

Fase 1
Formació dels conceptes bàsics en l’àmbit de 
les cooperatives d’habitatge en sessió d’ús, 
formació dels conceptes bàsics en l’àmbit de 
la perspectiva feminista a l’espai i en la co-

Col·lectiu punt 6
rresponsabilitat de les cures, coneixement 
del grup de dones interessades. 

Fase 2
Jornada d’intercanvi amb altres projectes 
d’habitatge feminista.

Fase 3
Constitució del grup + Estudi de viabilitat 
econòmica del grup Ca la Dona ha estat un 
espai de referència per al grup de dones que 
s’han interessat per formar part d’aquest 
projecte, moltes d’elles no el coneixien. 
A dia d’avui hi ha un grup de dones, que 
es diuen LA SOLAR, fruit d’aquest projecte 
que estan intentant tirar endavant un pro-
jecte cooperatiu feminista d’habitatge, que 
podria ser el segon després de La Morada. 



Podeu trobar més informació en el nostre canal 
de Youtube perquè estan moltes de les forma-
cions i la jornada d’intercanvi penjades!

Mentrestant nosaltres seguim treballant per 
garantir el dret a l’habitatge per a totes! 

Trobada de la Xarxa Urbanistes  
Feministes Mediterrània 27 d’octubre 
de 2021
Aquesta trobada està dins d’un projecte sub-
vencionat per l’AMB  i té l’objectiu de crear 
i avançar cap a la consolidació d’una Xarxa de 
Dones de la Mediterrània pel Dret a una ciutat 
amb perspectiva de gènere. A través d’aquesta 
xarxa es pretén avançar en la generació de co-
neixement, la recol·lecció i la sistematització 

d’experiències i pràctiques que treballin 
per l’apoderament i l’equitat entre dones i 
homes en l’urbanisme i la mobilitat i pel 
Dret de les Dones a la Ciutat i, que alhora 
aporti a processos de formació, divulgació 
i articulació amb el Dret de les Dones a la 
Ciutat i la governança urbana com a eixos 
centrals. 

Les dones que formen part de la xarxa es 
localitzen a zones urbanes i metropolitanes 
del Líban, Palestina, Turquia, Egipte, Tu-
nísia i Itàlia ja que són en aquests països 
on hi ha una relació directa entre Col·lectiu 
Punt 6 i dones i organitzacions que tre-
ballen pel Dret de les Dones a la Ciutat 
i l’urbanisme amb perspectiva de gènere. 
També s’ha ampliat la xarxa a altres dones 
del Marroc, Algèria, Grècia i Síria.

Col·lectiu punt 6



Entre les diferents fases que ha tingut el 
projecte i per tal d’avançar cap a la con-
solidació de la xarxa i preparar-se per la 
presentació pública d’aquesta, es va cele-
brar una Trobada d’Intercanvi presencial i 
en línia de dos dies entre Dones de la Medi-
terrània a CA LA DONA, que va permetre com-
partir coneixements i acordar les bases del 
funcionament de la xarxa. Durant els matei-

Col·lectiu punt 6
xos dies que van estar les dones que formen 
part de la xarxa es va fer una Jornada oberta 
de presentació pública de la Xarxa de manera 
més àmplia a agents urbans i metropolitans 
de l’AMB, tant personal tècnic i polític 
dels diferents municipis i de l’AMB, com or-
ganitzacions de dones i treballant en temes 
urbans que estiguin interessades en la xarxa.



Bollos en teoría Al llarg de l’any el Grup de 30 a 40 perso-
nes)  ha realitat un debat cada mes sobre 

textos d’autores feministes lesbianes. 
Podeu trobar els seus textos al blog Sobre 
lesbianisme, política identitat,  inter-
seccionalitat, cossos... que ens aporten 

Informació, formació etc per participar 
en tots els àmbits en una perspectiva 
interseccional a partir d’experiències i 
textos diversos. Es un grup consolidat 
i transversal que aporta aquesta mirada 
lèsbica i política a tots els debats de la 
casa i que estableix relació amb diversos 
àmbits i espais de la ciutat. 



 ◘ «Imitación e insubordinación de 
género», de Judith Butler: 

 ◘ «La tecnología del género», de Teresa 
de Lauretis: 

 ◘ “Bolleras, tortilleras, araperas, ma-
chorras: ser lesbiana en las perife-
rias. Un análisis desde la interseccio-
nalidad”, de Manuela Pahde Barragán: 

 ◘ “Identidades esencialistas o cons-
trucción de identidades políticas: El 
dilema de las feministas afrodescen-
dientes”, de Ochy Curiel: 

 ◘ ¿Qué es el lesbianismo político? de 
Kalinda Marín 

 ◘ Una aproximación política al lesbianis-
mo de Beatriz Gimeno 

 ◘ “Retorno al género: El postmodernismo y 
la teoría lesbiana y gay”,capítol 5 del 
llibre La herejía lesbiana, pp. 86-105, 
de Sheila Jeffreys: 

 ◘ Desde los márgenes: Prácticas y repre-
sentaciones de los grupos queer en el 
Estado español, pp. 28-44 de Gracia Tru-
jillo Barbadillo, en El eje del mal es 
heterosexual: 

 ◘ “Lesbianas y prostitutas: una hermandad 
histórica”, de Joan Nestle (1987):  Diá-
logo de cortesanas nº 5: “Clonarion y 
Leena”, de Luciano de Samósata 

Bollos en teoría



 ◘ Lesbofobia, un análisis sobre expe-
riencias de lesbianas artistas y ac-
tivistas”, de  Zicri Orellana Rojas i 
María Barrera Mansilla.

 ◘ “L-E-S-B-O-F-O-B-I-A: ¿Por qué y cómo 
hay que nombrarla?”, de June Fernández  
Andrea Momoitio

 ◘ “El fantasma de Greta Garbo” de Terry 
Castle: 

 ◘ Fui lesbiana, ahora soy bollera y no soy 
mujer” de Jacaranda Disidente (2019)

 ◘ Re/Construccions dels Cossos Lesbians: 
aspirem a un «Circuit» post-pornogrà-
fic?” de Marisela Montenegro, Nagore 
García i Joan Pujol (2011): 

 ◘ Somos las monstruas que os hablan. Bases 
para alianzas entre bolleras” de Gisela 
López Fabón i Joa Peralbo Bruno (2020)

 ◘ “Una chica de Girton en un trono”. La 
reina Cristina: versiones del lesbia-
nismo, 1906-1933 de Sara Waters

 ◘ ¿Qué es el lesbianismo político? de Ka-
linda Marín Una aproximación política 
al lesbianismo de Beatriz Gimeno

Bollos en teoría



 ◘ “Retorno al género: El postmodernismo 
y la teoría lesbiana y gay”,capítol 5 
del llibre La herejía lesbiana, pp. 
86-105, de Sheila Jeffreys:  Desde los 
márgenes: Prácticas y representaciones 
de los grupos queer en el Estado espa-
ñol, pp. 28-44 de Gracia Trujillo Bar-
badillo, en El eje del mal es hetero-
sexual:  “Lesbianas y prostitutas: una 
hermandad histórica”, de Joan Nestle 
(1987Diálogo de cortesanas nº 5: “Clo-
narion y Leena”, de Luciano de Samósa-
ta (s.II d.n.e.

 ◘ L-E-S-B-O-F-O-B-I-A: ¿Por qué y cómo 
hay que nombrarla?”, de June Fernández 
i Andrea Momoitio

 ◘ Lesbofobia, un análisis sobre expe-
riencias de lesbianas artistas y ac-

tivistas”, de  Zicri Orellana Rojas i 
María Barrera Mansilla

 ◘ “El fantasma de Greta Garbo” de Terry 
Castle:

 ◘ “Fui lesbiana, ahora soy bollera y no soy 
mujer” de Jacaranda Disidente (2019): 

 ◘ “Re/Construccions dels Cossos Lesbians: 
aspirem a un «Circuit» post-pornogràfic?” 
de Marisela Montenegro, Nagore García i 
Joan Pujol (2011): 

 ◘ “Somos las monstruas que os hablan. 
Bases para alianzas entre bolleras” de 
Gisela López Fabón i Joa Peralbo Bruno 
(2020): 

 ◘ “Una chica de Girton en un trono”. La 
reina Cristina: versiones del lesbia-
nismo, 1906-1933 de Sara Waters

Bollos en teoría



XARXA DE DONES 
PER LA SALUT La Xarxa de Dones per la Salut que està a 

punt de complir 30 anys agrupa unes 20 
associacions de dones i salut i des dels 
quals ens relacionen amb associacions en 
defensa de la sanitat publica, amb pro-
fessionals i grups de dones de barri en 
diversos temes, laboral, maternitats, 
avortament, violències, drets, dones i 
addicions, anticoncepció i avortament. 
Sexualitat lliure, medi ambient, recer-
ca, medicalització...des d’aquesta xarxa 
el debat i les relacions abasten a gran 
nombre de dones de la ciutat amb les quals 
atipem en accions campanyes i suports així 
com als consells de dones de la ciutat.

Aquest any hem dedicat el debat central 
del dia 28 de maig Jornada internacional 



d’Acció per la Salut de les dones junt 
amb una exposició molt important que un 
grup de la Xarxa Migjorn estava endegat 
“El part és art” amb la col·laboració del 
projecte de ca la dona FEMART, l’exposi-
ció revisa i reivindica la necessitat de 
recuperar i actualitzar imatges que mos-
tren i demostren que a vida no depèn dels 
déus, sinó d’aquesta capacitat univer-
sal i transversal de les dones de crear 
vida, com tampoc la creació artística no 
dependrà ja, mai més, dels “genis”. Ha 
estat visitada per desenes de persones.

Xarxa dones per la salut
Maternar amb drets i amb plaer
Aquest debat ens va permetre debatre com 
encara drets que teníem en la pràctica ni 
són universals ni s’exerceixen en recursos 
per a totes, i menys en temps de pandèmia. 
Va ser presencialment per una quarante-
na de dones, però a les xarxes ha estat 
penjat i visitat.

L’altre gran tema que hem anat seguint és 
del dret a l’Avortament, ja que la cam-
panya és a la Xarxa i es troba a ca la 
dona d’on hem preparat el 28 de setembre 
totes les vindicacions que ens queden pen-
dents perquè aquest dret sigui universal 
en l’àmbit territorial i per a totes les 
dones, fent xarxa amb dones d’Andorra i de 
diversos territoris de Catalunya.



DONES X DONES És un grup antimilitarista i feminista 
que mira de manera transversal intro-

duir la mirada antimilitarista a les ac-
cions antipatriarcals i feministes així 
com promoure les xarxes de solidaritat 
internacional. Connectada amb Dones de 
negre, amb la Lliga Internacional per 
la Pau, amb el moviment pacifista de la 
ciutat... en suport aquest any en espe-
cial a Palestina, Afganistan, Colòmbia...

Vam celebrar el 24 de març dia Interna-
cional per la Pau i el desarmament ig a 
l’Espai de la ciutat en donatge a la fe-
minista i antimilitarista Consol Casals 
(nou a la ciutat).

Com veure a la web de la casa molts atres 
grups: Punt6, Dona cançó, Calala, han fet 
coses així com molts grups i (mireu les 
seves web) dones de fora que puntualment 
que han utilitzat la casa per fer troba-
des, 8 de març, 25 de novembre).



República 
Feminista

El 14 d’abril el grup de ‘República Feminis-
ta’ de Ca la Dona va commemorar el 90è 
aniversari de la II República

Desena república feminista a Ca la Dona: 
Dones periodistes a la República

El grup de la República Feminista està 
format per diverses feministes de Ca 

la Dona que, des de fa 10 anys, volem 
recuperar, reconèixer i visibilitzar el 
paper i el treball de les dones en l’eta-
pa de la II República. Al llarg d’aquests 
anys hem tractat diverses temàtiques com 
les dones a l’exili, la deportació, les 
presons franquistes, les dones afusella-



des, el trauma de la guerra, les briga-
distes, les mestres o les dones artistes. 

E cartell  i tots els dels anteriors anys, 
són obra de la Roser Pineda, i el punt 
final de l’acte el va posar la maga Glòria 
amb un número de màgia  que cada any 
ha anat creant en funció de la temàtica 
tractada. L’acte el Va moderar la perio-
dista Alícia Oliver. Totes elles formen 
part del grup que organitza l’acte.

República feminista



A ALIA, associació cultural de dones per la recerca i acció durant el 2021 hem 
estat ocupades desenvolupant diferents 
iniciatives emmarcades en les diverses 
línies de treball i projectes que impulsem 
des de l’entitat. Des de Fils feministes 
hem continuat treballant en recuperar i 
documentar la història del moviment fe-
minista català, i un dels fruits ha estat 
la presentació a Femart de la peça expo-
sitiva “Mal d’arxiva”. Des de la col·lec-
tiva Donestech, el 2021 hem estat desen-
volupant el projecte “A la xarxa lliures 
i segures” que va guanyar el Premi 25N 
de l’Ajuntament de Barcelona, consistent 
en dur a terme una campanya artística 

ALIA



i a xarxes al voltant de les violències 
masclistes digitals creada col·lectivament 
mitjançant tallers i sessions de creació 
col·laborativa amb estudiants, artistes, 
il·lustradores i activistes. També des de 
Donestech hem participat en el projecte 
Fembloc  centrat en dissenyar un marc de 
suport i abordatge d’aquestes violències 
que hem impulsat també generant espais 
de treball col·lectiu amb activistes di-
verses del camp de l’autodefensa digital. 
En general i com sempre, Ca la Dona ha 
estat un espai que ha acollit les nos-
tres sessions de treball intern i també 
ens ha permès exposar la feina feta.

Alia



Calala Fons de Dones ha repartit en 2021 
més d’un milió d’euros entre entitats 

de Centreamèrica i l’Estat espanyol. En 
Catalunya hem finançat 15 organitzacions, 
algunes de les quals participen dels 
espais de Ca la Dona, com ara l’Associa-
ció pels Drets Sexuals i Reproductius de 
Catalunya, Donestech o la Col·lectiva de 
Mujeres Refugiadas y Exiliadas de Colom-
bia. L’any passat va ser complicat per 
fer activitats presencials, i vam fer poc 
ús de la casa. A l’octubre ens vam reunir 
amb altres fons de dones amb qui compar-
tim un projecte internacional per enfor-
tir les organitzacions feministes de base 
i parar a l’extrema dreta i els grups an-
ti-gènere (fotos). A més, vam estar a la 
presentació de la toolkit sobre violèn-
cies interpersonals de Creative Inter-
ventions, que vam ajudar a traduir amb 
un finançament entregat a t.i.c.t.a.c.

Calala



Tal com ja us vàrem explicar el grup 
“Cercle de bruixes” es un grup de re-

flexió i debat de temes feministes i altres 
d’actualitat.

Durant el 2021 i degut a la pandèmia, 
ens varem seguir reunint per Zoom o 
Meet i discutint els temes més actuals 
però no es va fer cap activitat oberta 
a CLD, com si hem començat a fer aquest 
2022 amb la presentació del llibre “por 
qué vemos dinosaurios en las nuves”.

El 2021 vàrem seguir creixent amb noves 
incorporacions al grup i esperem que, des-
prés de Pasqua i si finalment les coses es 
normalitzen, poder començar a reunir-nos 
a CLD novament.

Esperant que després del descans d’aquests 
dies, que tant us mereixeu, ens retrobem 
a l’Assemblea del dia 21.

Cercle de bruixes



PETRA Maternitats Feministes som una 
Associació de caràcter estatal amb un 

grup territorial a Catalunya. Ca la Dona 
és la nostra seu estatal. Al 2021 vam 
participar en algunes de les reunions de 
La Comuna i de la Xarxa de Dones per la 
Salut. Durant tot l’any vam realitzar di-
verses reunions de PETRA Catalunya, tan 
en línia com a Ca la Dona. 

Entorn el 8 de març de Barcelona vam 
participar en algunes assemblees, es va 
mantenir el text en el manifest igual 
que l’any anterior (que recull la visi-
bilització de la maternitat i els permi-
sos amplis i transferibles). També vam 

Petra



assistir a la concentració del 8M a Barcelona. També van aparèixer les nostres 
demandes en el manifest del 25N.

El 28 de maig vam participar fent una xerrada en la sessió “Maternar amb Plaer 
i amb Drets” organitzat per la Xarxa de Dones per la Salut i Ca la Dona. La xe-
rrada va tenir lloc el Dia Internacional per la Salut de les Dones. Dues compan-
yes de PETRA Catalunya van fer una presentació de l’Associació, van exposar les 
propostes polítiques de PETRA, a més de mostrar les desigualtats que generen els 
permisos iguals i intransferibles. En aquestes jornades van participar també: La 
Casa de Naixements Migjorn, L’Associació Part a Casa i l’Associació Catalana de 
Llevadores. Per a veure el vídeo complet en el Canal de Ca la Dona: https://www.
youtube.com/watch?v=QyLRh...

Per últim, el 9 de novembre, vam tenir una reunió amb la Conselleria d’Igualtat 
de la Generalitat de Catalunya. 

Petra



La SAL (Suport i Autonomia Lesbofeminista) 
a Ca la Dona

La SAL som un col·lectiu lesbofeminista au-
tònom i no mixte que ens organitzem contra 
el masclisme i la lesbòfobia. Aquest any 
2021 hem passat a formar part de Ca la 
Dona, projecte que creiem imprescindible 
i amb un valor històric i actual impor-
tantíssim com a punt de trobada i coordi-
nació de l’acció política feminista del 
nostre país. 

Els actes que hem organitzat aquest 2021 
tenen a veure amb la recuperació de les 
genealogies lesbofeministes a la ciutat 
de Barcelona així com a la visibilitat 
lesbiana en diferents àmbits. En relació 

La SAL



La SAL
‘Som lesbianes, som la teva veïna’ una 
conversa al Born sobre memòries, aliances 
i continuïtats lesbofeminsites amb el Grup 
de Lesbianes Feminismes. La SAL forma part 
del 28J Autònom, organització per l’alli-
berament sexual i de gènere anticapitalis-
ta i feminista, amb el qual vam organitzar 
diferents actes en el marc del 28J (Ruta 
històrica, Rebombori contra la transmis-
sogínia i debat: ‘hi ha unitat a la uni-
tària?’).  

a les genealogies i amb una estreta col·labo-
ració amb el Centre de Documentació de Ca la 
Dona vam organitzar a l’abril ‘Lesbofemin-
sime contra l’oblit’ un passi del documen-
tal ‘The ARchivettes i un col·loqui amb Dolors 
Majora, Mercè Otero i la directora Megan 
Rossman. En el marc del dia de la visibi-
litat lesbiana, a l’abril, vam organitzar 
la concentració ‘Les lesbianes som a tota 
arreu’. Al maig, també amb col·laboració amb 
el CDOC i el BornLab vam organitzar l’acte 



Impactes 2021
Web, xarxes socials i mitjans



Mitjans
De l’1 de gener a 31 de desembre de 2021

Aparicions a mitjans, referències a 
blogs i altres webs de divulgació: 88



Web caladona.org
De l’1 de gener a 31 de desembre de 2021

Núm usuàries web:41.333
Usuàries noves: 40.796
Núm sessions:60.718
Valor màxim d’usuàries/dia:4.058 (8M)



Xarxes socials
Facebook i Instagram

De l’1 de gener a 31 de desembre de 2021

Instagram
Impactes totals: 49.946
Noves seguidores: 1.412

Facebook
Impactes totals: 51.698 
Noves seguidores: 314



Xarxes socials
Twitter

De l’1 de gener a 31 de desembre de 2021

Impactes totals: 974.300
Noves seguidores: 857



Anàlisi comparatiu: web i xarxes socials



Anàlisi per la Participació Activa 
i la Democràcia Directa





Durant l’any 2021, el balanç en relació al 
nombre de sòcies ha estat positiu. Hem tingut 48 
altes i 43 baixes. Des de l'1 de setembre, quan 
vam començar la campanya de sòcies, fins al 31 
de desembre, hem tingut 32 altes. Si comparem 
les dades amb l’any anterior, podem comprovar un 
petit augment del nombre total de dones, 
lesbianes i trans sòcies, malgrat l’enorme crisi 
socioeconòmica que vivim, com també, de 
l’augment dels ingressos autogestionaris 
derivats de les quotes de grups i sòcies. Si li 
restem la quota extra, igualment, el total 
d’ingressos a través de quotes, ha estat 
superior respecte l'any anterior.

Respecte a l'autoorganització de la posada en comú d'idees per 
la incidència social, política i cultural, l'any  2021, lis i 
les sòcies i grups de Ca la dona ens hem reunit en 8 ocasions a 
La Comuna, i gairebé setmanalment, a la Comi petita, amb la 
finalitat de decidir de manera horitzontal i assembleària el 
funcionament de la casa, així com els vincles i les aliances 
que volem establir amb el món que ens rodeja.

Vam inaugurar l'Espai Debats, el qual vam dividir en dues 
sessions. El tema tractat va ser sobre la relació del moviment 
feminista amb les institucions, i més concretament, la que hem 
tingut i volem tenir des de l'activisme de Ca la Dona.
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