
14 de febrer de 2018. Consell de Dones, gènere i LGTBI 

 

Dades del Pla de Desenvolupament Econòmic desagregades per 

sexe 

 

 



 

 

Persones ateses per Barcelona Activa al Districte: 

 

Pla de Justícia de Gènere – Contra la feminització de la pobresa 
 

Transversalitat de Gènere 

 

S’ha consolidat el Departament de Transversalitat de Gènere i s’ha creat el 

Departament d’Igualtat de la Gerència de Recursos Humans i Organització. A més, s’ha 



definit i desplegat, la figura de referent en transversalitat de gènere a 5 districtes de la 

ciutat: Ciutat Vella, Horta-Guinardó, Sants-Montjuïc, Nou Barris i Sant Martí.  

Funcions que ha portat a terme al Districte de Sants-Montjuïc:  

 

Formació en igualtat de gènere: s’ha iniciat una formació descentralitzada als Districtes 

sobre Transversalitat de Gènere, i el primer Districte on es va realitzar va ser a Sants-

Montjuïc.  

Incorporació de la perspectiva de gènere en plans i projectes del Districte  

Treball des de la perspectiva de gènere en relació a premis i distincions del Districte, 

contractacions, subvencions i comunicació inclusiva dins l’eix A de canvi institucional 

del Pla de Justícia de Gènere.  

 

Formació sobre perspectiva de gènere a la Taula Infància i Adolescència de la Marina 

TIAF, amb el CIRD 

 

Formació sobre Gènere i identitats diverses de gènere a la Comissió de Salut del Pla 

Comunitari del Poble-sec, amb l’Entitat Etnogràfica 

 

Projecte Perspectiva, amb els equipaments municipals del barri del Poble-sec 

 

Formació –Ocupació  

 

Programa d’ emprenedoria a la Marina amb el suport del Pla de Barris de la Marina, 

formació a 8 dones acollides al Programa i 2 amb suport d’assessorament d’hores. 

 

Per part del Departament de Transversalitat de Gènere, es preveu realitzar accions de 

sensibilització i formació específica a la Taula d’Empreses sobre les seves obligacions i 

bones pràctiques pel que fa als plans i mesures d’igualtat i protocols contra 

l’assetjament sexual o per raó de sexe. 

 

Amb el suport de Pla de Barris de la Marina, s’estan assumint els costos pel pagament 

de carnets de conduir camions amb un objectiu professional d’un total de 8 dones 

 

En la mesura de millora de l’ocupabilitat del Poble-sec, s’ha treballat la perspectiva de 

gènere en els dos cursos de TIC, fet per a joves. També en el curs d’Auxiliars de Cuina 

que s’està iniciant de Cuines del Món. 

 

Subvencions de Barcelona Activa al projecte de Cooperacura, que es portarà a terme 

en l’espai cedit per part del districte a Cooperasec per a la realització del projecte. 

 

Treball de cures 

 Subvencions de Barcelona Activa a projectes d’economia de les cures i criança. 

 Sessió d’espai a Espai de Criança Tatanet a Font de la Guatlla 



 Promoció i difusió de la Plataforma la PEPI, Plataforma a l’Educació i Participació a 

 Infància 

 Carpa a l’espai públic per a famílies amb Tatindi, a Sants 

  

 Participació 

Suport per part del districte del projecte d’Acompanyament per a la creació del teixit 

associatiu de les dones gitanes d’ Hostafrancs, creació de l’Associació “Lady Gibsy de 

l’Associació per a la formació i la cultura de la dona gitana d’Hostafrancs”. 

 

Es reserva en els consells de barri disposició d’espai per a infància. 

 

Participació en el grup motor del procés participatiu del pla d’equipaments del Poble-

sec i en el que acaba d’iniciar-se de Sants. 

 

Activitats del mes de març i pel 25 de novembre a diferents espais del districte 

 

Subvencions a entitats. 10.520 € a 2017. 

 

Salut, drets sexuals i reproductius 

 

Salut al Poble-sec. Dos grups focals amb dones per elaborar el re diagnòstic de salut, 

amb el suport de l’Agència de Salut de Barcelona. 

 

Espai Urbà 

 

Inicis del canvis a l’espai urbà arrel de la marxa de la Marina (Santiveri), feta el 2017 

Passejada en perspectiva de gènere a Sants-Badal, el 2017 

 

Vides lliures de violència 

 

Revisió i incorporació del districte al Circuit territorial de Sants-Montjuïc contra la 

violència masclista. 

Millora espais del PIAD i de seguretat del personal, redistribució dels despatxos (calen 

77,80 m2 i ara hi ha 47,43 m2).  

 

Coeducació 

 

Presentació segona fase avaluació, novembre 2017, de la comunitat educativa i entorn 

desenvolupada a l’Escola Lloret. 

Programa Xarxa d’Escoles i Instituts per la Igualtat i la No-Discriminació de la Direcció 

de Feminismes i LGTBI 

 



Projecte comunitari amb entitat  Fil a l’Agulla SCCL, amb el suport de Departament de 

Justícia Global; projecte a dues escoles del Poble-sec;  Tres Pins durant el curs 2016-17 

i Escola Poble-sec, el curs 2017-18 

 

Prevenció i seguretat 

 

2017 Protocol a les Festa major del Poble-sec, gestionat pel Poble-sec feminista. 

Intervenció amb contractació per part del districte de dues parelles itinerants a la 

Festa Major de Sants. 

 

Per a 2018, es vol treballar a la Festa Major de Sants, incorporant la formació i millorar 

alguns aspectes de l’anàlisi de l’any passat. 

 

A la Taula de dones de la Marina estan treballant de forma comunitària el projecte 

Espais Liles, per implicar comerços, serveis i equipaments en espais de seguretat i 

suport.  

 


