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Barcelona cedeix un edifici municipal a Ca la Dona, 
espai feminista de referència de la ciutat  
 

» L’Ajuntament de Barcelona inverteix 3ME a l’edifici per a millores i manteniment 
 

» L’edifici, ubicat al carrer Ripoll 25, disposa de més de 1700 metres quadrats i la 
rehabilitació ha conservat el màxim d’elements arquitectònics originals romans  
 

» A l’espai també es cedeixen 300 metres quadrats e l’edifici a l’Associació de 
Joves de Ciutat Vella per tal de fomentar la participació juvenil 
 

» Aquest és el primer espai de la ciutat que forma part del Programa de Patrimoni 
Ciutadà d’ús i gestió comunitàries, una nova forma de gestionar el patrimoni 
municipal 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

     Fotografies de Martí Llorens 
 

L’Ajuntament de Barcelona ha invertit 2.918.171 euros per a la rehabilitació i el manteniment de 
l’edifici municipal ubicat al carrer Ripoll número 25, on es troba ubicada la seu de Ca la Dona, 
un espai feminista de referència a la ciutat, entitat qui se li ha cedit l’edifici durant 20 anys a 
comptar des de l’any 2012. 
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Ca la Dona és un espai de dones on conflueixen experiències de reflexió i producció de 
pensaments crítics a través d’una mirada feminista, un lloc de referència del Moviment 
Feminista de Catalunya des de 1975.  

 

Un edifici amb història i un projecte de rehabilitació participatiu 

Al 1989, l’enderrocament d’uns edificis situats en el carrer Duran i Bas va permetre descobrir un 
tram de cinc arcades de l’aqüeducte romà de Barcelona, que havia estat utilitzat durant segles 
com a paret mitgera. La trobada, del tot casual, va deixar al descobert per primera vegada a 
Barcelona la secció completa d’un aqüeducte romà, el traçat hipotètic del qual travessa unes 
construccions i un jardí elevat pertanyents a la finca. És destacable, també, que aquest edifici 
va acollir al segle XV les Escoles Majors, la primera universitat laica de la ciutat que depenia 
del Consell de Cent. 

Aquesta troballa arqueològica ha estat determinant en el projecte arquitectònic, ja que s’ha 
configurat amb la clara voluntat de donar visibilitat a la troballa romana.  

Ca la Dona es troba ubicada en aquest edifici des de l’any 2012, arran d’un conveni de amb 
l’Ajuntament de Barcelona. De fet, el col·lectiu feminista i el projecte tècnic i arquitectònic han 
treballat durant anys en paral·lel, amb més d’un centenar de reunions de treball amb diferents 
grups de dones, per tal de definir com havia de ser aquest futur equipament.  
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Des d’una perspectiva funcional, l’edifici del carrer Ripoll número 25 és una casa moderna 
dissenyada per a què Ca la Dona pugui desenvolupar activitats en xarxa. És per aquest motiu 
que s’han configurat espais oberts, polivalents i compartits, que s’adapten a les necessitats i 
funcionament de l’associació.  

El projecte potencia respectar al màxim la història de l’edifici, amb la recuperació de les 
arcades, l’escala, els terres de rajola hidràulica i mosaics, així com la llum natural, la calidesa i 
confort de l’edifici, potenciant-lo amb els sostres amb panell de fusta contralaminada. És un 
edifici compromès amb la sostenibilitat.  

La proposta arquitectònica del projecte de rehabilitació de l’edifici on s’ubica Ca la Dona, de 
1767,66 metres quadrats, aposta per una planta baixa amb espais diàfans i transparents, per 
disposar d’un ampli espai obert cobert amb les grans arcades. Pel que fa a la façana de l’edifici, 
les millores segueixen les directrius que marca el Pla especial de protecció de patrimoni 
arquitectònic del districte de Ciutat Vella. 

En detall, la planta baixa disposarà d’un 
espai per a exposicions i per al Centre de 
Documentació, una àrea privada de 
treball, zona de serveis, la conservació de 
l’escala original adaptant-la a la nova 
normativa i la col·locació d’un ascensor. 

Pel que fa a la planta principal, a la que 
es pot accedir des de la Plaça 8 de Març, 
consta d’un vestíbul amb força elements 
arquitectònics conservats. Alguns d’ells 
es poden veure a través d’una passarel·la 
transparent que mostra el resultats de les 

excavacions arqueològiques. Aquesta planta també connecta amb el Jardí Romàntic, el qual ha 
estat recuperat i serà públic, en l’horari d’obertura de l’equipament. 

La planta primera, per una banda, compta amb diferents espais de treball i una zona de serveis 
comunitaris. La planta segona, d’altra banda, que es comunica de forma independent de la 
resta de l’edifici, també disposarà d’espais per a dur a terme les activitats dels diferents 
col·lectius feministes, una sala de conferències i uns espais polivalents per a diferents usos, 
entre els quals es destaquen els tallers de cuina.  

Per últim, la coberta s’ha impermeabilitat i serà transitable.   

El cost d’aquesta rehabilitació ha estat de 2.918.171 euros (IVA inclòs). 

A més, a través d’un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Barcelona i Ca la Dona, el 
consistori es farà càrrec de l’assegurança del continent, del manteniment de la climatització i 
de l’ascensor, del servei contra incendis i del consum d’aigua. Per la seva banda, Ca la Dona 
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ampliarà la seva assegurança per cobrir possibles danys i reparacions, continent i bens 
patrimonials.  

 

Cessió d’un espai pels joves del Ciutat Vella 

Dins de l’edifici de Ripoll, 25, l’Ajuntament de Barcelona ha cedit per un període de tres anys la 
planta baixa i principal de l’espai anomenat Aqüeducte, amb un total de 300 metres quadrats, a 
l’Associació de Joves de Ciutat Vella. Aquesta està constituïda per l’Assemblea de Joves de 
Ciutat Vella i l’agrupament escolta Ermessenda del Casc Antic i pagaran un cànon social per 
l’ús de l’espai. L’accés a l’equipament es fa a través de la plaça 8 de març. 

L’objectiu principal del projecte és fomentar la participació juvenil tot acollint activitats 
organitzades per col·lectius o entitats del districte com poden ser reunions, tallers, xerrades i 
formacions, espai de trobada, activitats de Cau, biblioteca popular, i d’altres activitats que 
responguin a les necessitats i interessos de les persones joves. 

La voluntat és que sigui un espai obert a tothom i que esdevingui un espai de referència juvenil 
al barri i punt de suport per les persones joves del districte. El projecte pretén treballar per 
consolidar una xarxa juvenil promovent l’autogestió i l’arrelament del moviment juvenil al 
districte. Per aquest motiu, es buscarà la coordinació amb altres equipaments i serveis juvenils 
del districte. 

Aquest espai començarà ara a tenir activitat amb un horari reduït (dimecres i divendres de 18 a 
21h i dissabte de 17 a 21h) i poc a poc s’anirà ampliant fins a cobrir totes les tardes de dilluns a 
dissabte. Cal destacar, també, que es crearà una comissió de seguiment entre Ca la Dona i 
l’Assemblea de Joves de Ciutat Vella per facilitar la col·laboració entre els dos col·lectius que 
regentaran l’edifici.  

L’Associació de Joves de Ciutat Vella es compromet a realitzar en aquest espai el 
desenvolupament de les seves activitats i, també, a que aquest local aculli activitats 
organitzades per altres col·lectius o entitats, aprovades prèviament per l’assemblea de gestió o 
la comissió d’activitats i gestió de l’espai. 

La manca d’espais destinats a adolescents i joves al Gòtic, i al districte en general, fa difícil la 
generació de xarxa juvenil i alhora dificulta també l’arrelament de les persones joves al territori, 
una de les principals reivindicacions de l’Associació de Joves de Ciutat Vella. És necessari tenir 
un jovent organitzat, preocupat i actiu pel seu barri que pugui desenvolupar la seva trajectòria 
vital de manera autònoma. Aquest nou espai de i per als i les joves al barri Gòtic vol donar 
resposta a aquesta necessitat. 
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Nova forma de gestió del patrimoni municipal: el Patrimoni Ciutadà 

L’espai per a joves de Ripoll, 25, és el primer espai de la ciutat en formar part de la nova 
iniciativa que està impulsant aquest mandat l’Ajuntament de Barcelona per a la gestió del 
patrimoni municipal i que és el Programa de Patrimoni Ciutadà d’ús i gestió comunitàries. 
Aquest projecte té com a objectiu donar suport, impulsar i consolidar l’ús i la gestió comunitària 
dels béns públics municipals.  

Això es duu a terme a través de la construcció d’un marc institucional i normatiu que permeti 
reconèixer i promoure experiències ciutadanes d’ús comunitari d’allò públic. Així, l’espai per a 
joves s’acull al nou marc de relacions entre l’administració i la ciutadania; una regulació del 
mecanisme d’accés i de cessió d’aquests recursos públics que implica –com és el cas- que 
aquest sigui aprovat per la Taula de Patimoni Ciutadà (recentment constituïda) si compleix amb 
els quatre criteris bàsics: arrelament al territori, impacte i retorn social, democràcia i participació 
i cura de les persones, dels processos i de l’entorn, avaluables en clau comunitària. 

El Programa Patrimoni ciutadà pretén dotar d'un marc conceptual i normatiu a les diferents 
pràctiques comunitàries arrelades a la ciutat i gestores d'equipaments i locals municipals. 
Aquest programa aposta per donar visibilitat i reconeixement al valor de la gestió comunitària 
d'allò públic, impulsant i consolidant nous models de governança del patrimoni municipal 
d'acord amb principis d'autonomia i sostenibilitat. Inclou també  solars municipals cedits a 
gestió ciutadana, espais verds, locals i equipaments de divers tipus. 

La iniciativa defineix el marc per regular el mecanisme d'accés i de cessió del patrimoni 
municipal, així com construir un nou mecanisme d'autoavaluació a manera de Balanç 
Comunitari, que faciliti el seguiment de les experiències i l’(auto)avaluació del seu impacte de 
manera que ajudi a mesurar la tasca comunitària. Amb aquest programa a més, l'Ajuntament es 
dota d'eines i criteris a l'hora de cedir espais a entitats, col·lectius, associacions per tal d'evitar 
l'arbitrarietat i tenir una gestió més eficient de les cessions municipals. 

 

 


