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Referents de 

Transversalitat de 

Gènere en els Districtes 
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Consell de Dones de Ciutat Vella, 28 de juny de 2017 
Departament de Transversalitat de Gènere  - Gerència de Recursos  
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 1. INTRODUCCIÓ I JUSTIFICACIÓ 

 
El projecte de REFERENTS DE TRANSVERSALITAT en els DISTRICTES parteix de:  

 
 Mesura de govern “La Transversalitat de Gènere en l’Ajuntament de Barcelona” 

Uns dels deu instruments de canvi institucional és el del foment d’estructures 
institucionals d’impuls de la igualtat de gènere. 
 
 

 Durant el procés d’elaboració del Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020) 
s’identifica la necessitat de crear referents o espais de gènere a les diferents 
àrees, reforçar competències tècniques en gènere en diferents instàncies del 
organigrama i sobre tot en els districtes. Aquesta actuació s’integra en el 
programa de treball 2016-2017 en l’àmbit d’Estructures Institucionals d’impuls a 
la igualtat de gènere.  
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PLA PER LA JUSTÍCIA DE GÈNERE (2016 – 2020)   
 

   
 Regidoria de Cicle de Vida, Feminismes i LGTBI 

Departament de Transversalitat de Gènere 
CIRD 

20 abril 2016 
             

 

INTERSECCIONALITAT: CICLE DE VIDA + CLASSE + ORIGEN + LGTBI + DIVERSITAT FUNCIONAL…  

 

CANVI INSTITUCIONAL  

Sistemes d'informació i 
d'avaluació  

Objectius d'igualtat de gènere en 
la normativa, els plans i el 
programes claus  

Estructures institucionals d'impuls 
a la igualtat de gènere  

Formació en igualtat de gènere  

Pressupostos amb perspectiva de 
gènere  

Clàusules de gènere en la 
contractació, les subvencions i les 
concessions  

Instruments de política laboral  

Premis i Distincions  

Comunicació Inclusiva  

Participació de dones, moviments 
feministes i entitats organitzades 
per la igualtat de gènere  

 

ECONOMIA PER LA VIDA I 
ORGANITZACIÓ DELS TEMPS 
Ocupacions  

Treballs domèstics, de cures i 
afectes 
Lluita contra la feminització de la 
pobresa 

 

CIUTAT DE DRETS  

Participació política, social i 
tecnològica  

Salut, Drets Sexuals i Reproductius  
Coeducació  

Cultura i Memòria Col·lectiva 
Ciutadania Interculturalitat i 
migracions  
Habitatge  

Vides lliures de violències  
Justícia Global i Cooperació 
internacional  

 

BARRIS HABITABLES I INCLUSIUS  

Ecologia i Espai urbà  
Mobilitat  
Prevenció i Seguretat  

 

 

 Mesura de govern: LA TRANSVERSALITAT 

DE GÈNERE A L’AJUNTAMENT DE 

BARCELONA (desembre 2015) 

Estratègia contra la feminització de 

la pobresa a Barcelona (2016-2024) 

Mesura de govern: MILLORA DEL 

SISTEMA PER L’ABORDATGE INTEGRAL 

DE LES VIOLÈNCIES  (novembre 2015) 

Novembre 2015= 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre 

Dones i Homes 2015-2019 de 

l’Ajuntament de Barcelona  
• 4 EIXOS ESTRATÈGICS 
• 24 ÀMBITS – DIAGNOSI  
• 54 OBJECTIUS ESPECÍFICS  
• + 365 ACTUACIONS PROGRAMA 2016-2017 

Instrument fonamental d’actuació de l’AB per a l’eliminació de les desigualtats de gènere 

Urbanisme amb perspectiva 
de gènere . L’urbannisme de 
la vida quotidiana  
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 2. DISTRICTES 

 Per fer-ho efectiu i  poder portar la transversalitat de gènere als districtes 
de Barcelona, es va optar pel mecanisme de dotar-los d’una persona 
referent a tots ells.  

 Degut a la limitació pressupostària dels Plans d’Ocupació en aquest 
exercici només es poden incorporar 5 persones  

 Elecció dels 5 Districtes en funció de criteris:  
• Disposar d’experiències i actuacions des de la perspectiva de 

gènere.  
• Comptar amb territoris dins del Pla de Barris.  
• Prioritzar districtes clau en polítiques d’ocupació i de vulnerabilitat.  

  
 Ciutat Vella,  
 Horta Guinardó 
 Nou Barris 
 Sant Martí 
 Sants – Montjuïc.  
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Estudi UAB:   
“La transversalitat de gènere als Districtes” 
“ Àmbits competencials als Districtes” 

 
Primeres conclusions sobre referent en Transversalitat de Gènere: 
 Dependència de Gerència del Districte. 
 Ubicació física al Districte 
 Introducció de la perspectiva de gènere en dos àmbits de treball del 

Districte: 
1. Funcionament i l’organització del Districte 
2. Desenvolupament de les polítiques temàtiques rellevants.  
 

 Definició concreta a través de reunions a cada Districte amb: 
 Gerència 
 Director/a Serveis a les Persones 
 Consellera de Feminismes 
 Tècnica de Feminismes 

 

3. ÀMBITS DE TREBALL  
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Ambit d’actuació: Funcionament i organització dels districtes 
 
 Sistemes d’informació i avaluació. Desagregació de dades per sexe i inclusió de la 

perspectiva de gènere en els projectes i activitats clau dels districtes. 
 Integració dels objectius de gènere en els plans i programes clau. Plans de 

Desenvolupament Econòmic, ... 
 Pressupostos amb perspectiva de gènere. Suport a l’elaboració dels pressupostos 

en clau de gènere en els districtes (només al Districte d’Horta)  
 Clàusules de gènere en la contractació pública. Garantia de la correcta inclusió de 

les clàusules de gènere en la contractació pública dels districtes.  
 Criteri de gènere en les subvencions. Donar suport a l’aplicació del criteri de 

gènere en la convocatòria general de subvencions.   
 Incorporació la perspectiva de gènere en les bases dels premis de cada districte.  
 Comunicació inclusiva. Revisió de la comunicació corporativa a xarxes, elements 

de difusió, documents interns per garantir l’ús d’una comunicació no sexista.  
 Col·laboració amb la tècnica de feminismes per al foment de la participació de les 

dones i dels moviments feministes en aquestes actuacions.  
 
 

3. ÀMBITS DE TREBALL  
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Àmbit d’actuació: Polítiques temàtiques rellevants 
 
 Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i de la Precarietat (2016-2024) 

 
 Mesura de Democratització de les Cures 

 
 Pla de Barris, a partir de la realització de marxes exploratòries de vida quotidiana 

i seguretat, treball a polígons industrials, ... 
 

 Plans de Desenvolupament Econòmic 
 

 Pla per al Foment de l’Ocupació Juvenil de Qualitat   
 
 Altres plans del Districte: Pla de Veïnatge, Pla d’Educació….. 
 
 
 

3. ÀMBITS DE TREBALL  
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3. ÀMBITS DE TREBALL: PLA DE TREBALL DETALLAT 
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Incorporar la perspectiva de gènere 
als sistemes d’informació (gestió 
districte) 
  

Generació de certes dades com 
entitats del districte, taulell de 
serveis tècnics, dades d’atenció 
directa, etc, per determinar si és 
prou inclusiu.  

      x x x x x x x x x x 

Comunicació inclusiva (xarxes, 
elements de difusió, documents 
interns...) 
  

Revisió de la comunicació des del 
districte: Web i xarxes, fulletons 
informatius i documentació 
interna. 
Proposta de millora i correcció 

Responsable 
comunicació del 
districte 

x x x x x               

Incorporar clàusules de gènere en la 
contractació pública  

Suport per a la inclusió de les 
clàusules de gènere a la 
contractació. 

Departament de 
contractació 

        x x x x         

Treballar el criteri de gènere en les 
subvencions  

Anàlisi del criteri de gènere a les 
subvencions atorgades per part 
del districte 2017.  

Tècniques i 
responsables dels 
àmbits. 

  x x x                 

Suport a la incorporació del criteri 
de gènere 

                  x x x x 

Treballar amb les entitats per 
millorar la perspectiva de gènere 
en la presentació dels projectes a 
subvencionar. 

    x x x x x x x         

Incorporar la perspectiva de gènere 
en la participació  

General check-list d’elements a 
tenir en compte per incorporar la 
perspectiva de gènere. 

Tècnica de participació.    x x x x x x x x x x x 
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3. ÀMBITS DE TREBALL: PLA DE TREBALL DETALLAT 

Treballar en la integració dels objectius de gènere en els plans i programes clau   
Pla de Desenvolupament Econòmic 

Pla d’Educació del Districte 

Pla de Veïnatge 

Mesura de Govern de Participació 

Raval Cultural 
 (màxima prioritat) 

Revisar programes aprovats i 
treballar per la incorporació de la 
perspectiva en els propers 

Tècniques del Districte.   x x x x x x x x x x x 

Pla de Barris  Coordinació amb direcció 
districte Pla de Barris  
Coordinació marxa exploratòria  
Integració de mesures de l’EFPP 
en el Pla de barris  

Foment de ciutat.    x x x x x x x x x x x 

Estratègia contra la Feminització de 
la Pobresa i la Precarietat (EFPP) 
(prioritari) 

Territorialització de l’EFPP al 
districte de Ciutat Vella  

Responsables 
desenvolupament 
econòmic  
Consell de dones  

  x x x x x x x x x x x 

Treballar la perspectiva de gènere  Ambit intercultural     x x x x x x x x x x x 
Treballar en col·laboració amb la 
tècnica de feminismes per al foment 
de la participació de les dones i dels 
moviments feministes en aquestes 
actuacions 

Mapeig d’entitats feministes i de 
dones del Districte. 
Proposar estratègies de 
participació de les dones del 
districte en l’estratègia de 
transversalitat  
Festa Major. Treballar activitats, 
públics i protocols.  

Tècnica de 
feminismes/Tècnica de 
participació 

  x x x x x x x x x x x 
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 Dependència orgànica de Gerència del Districte. Direcció 

de serveis a les persones i al territori. 
 

 Dependència funcional del Departament de Transversalitat 
de Gènere (DTG) de la Gerència de Recursos. (Coordinació, 
seguiment i assessorament de DGT i CIRD (Centre d’Igualtat 
i Recursos per a les Dones.  
 

 Dependència laboral de Barcelona Activa amb el seguiment 
des del DTG. 

 
 

4. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL  
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 Reunions amb Districtes: El pla de treball ha estat exposat a 
cadascun dels Districtes  en concret a Gerència, Direcció 
Serveis a les Persones, Consellera de Feminismes i Tècnica 
de Feminismes.  
 

 Han estat recollides les demandes més concretes i s’han 
establer prioritats i ampliat àmbits de treball 

 
 Es preveu realitzar reunions de seguiment amb el Districte 

per incorporar necessitats noves i afinar tasques (previsió 
aproximada cada 3 mesos) 
 

 Durada contractació Pla d’Ocupació: 1 any.  
      Maig 2017-Abril 2018. 

4. ORGANITZACIÓ DEL TREBALL  
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Moltes gràcies!  
 
 
 


