
Consell de les Dones del Districte 

de Sant Martí. 

 
22 de novembre de 2021 



1. D’on venim? Assoliments i aprenentatges anteriors. 

2. Procés d’elaboració del nou pla.  

3. Estructura i principals continguts. 

4. Governança. 

5. Territorialització a districtes.   



1.D’on venim? Assoliments i aprenentatges anteriors 

PJG 2016-2020:  

 

• Va suposar l’impuls i el desplegament efectiu de l’estratègia de transversalitat de gènere a 

l’Ajuntament. 

• 60 unitats organitzatives de totes les àrees sectorials i districtes, així com organismes autònoms, 

entitats públiques empresarials i consorcis, han participat en la seva implementació. 

• Es va realitzar el 80,6% de les 585 actuacions previstes. 

• Es consideren assolits el 68,5% dels objectius. 



1.D’on venim? Assoliments i aprenentatges anteriors 

PJG 2016-2020 + MG per una democratització de la cura + EFPP = aprenentatges 

 

1. Conveniència de dur a terme un procés participatiu ampli i amb sessions temàtiques, tant amb la 

ciutadania com amb les entitats de defensa dels drets de les dones, perfils polítics i tècnics de tot el 

consistori i de tots els districtes de la ciutat.  

2. Importància d’avançar en la incorporació d’una perspectiva interseccional, aterrant-la i 

operativitzant-la. 

3. Necessitat de definir objectius ambiciosos però, alhora, realistes i mesurables, així com 

actuacions més concretes. 

4. Idoneïtat de definir una estratègia de seguiment i de rendició de comptes que permeti millorar el 

monitoratge, la transferència d’informació i la coordinació del pla. 

5. Importància de definir indicadors viables, que es puguin calcular i amb fites o resultats esperats 

realistes. 

6. Necessitat de dotar de recursos el desplegament del pla. 

 



2. Procés d’elaboració del nou pla 5 taules tècniques 

interdepartamentals 

Taula de territorialització amb 

Districtes 

4 sessions de participació ciutadana 

en línia + Decidim 



2. Procés d’elaboració del nou pla 



3. Estructura i continguts del II PJG 2021-2025 



4. Governança 

• La governança del II PJG s’emmarca així en 

l’estructura fonamental de participació de les 

dones de la ciutat. 

• Art. 6.6 del REG. 

• Instrument de transparència i rendició de 

comptes de les polítiques municipals de 

gènere a la ciutat. 

• Espai de consulta permanent que, a banda de fer el necessari seguiment del desplegament del 

PJG, també funcionarà a partir de la priorització de temàtiques concretes i de la possibilitat 

d’implementar algunes actuacions en el marc del mateix pla.  
 



5. Territorialització als Districtes 

Repte: territorialitació  Principi: corresponsabilitat i proximitat  

Plans d’Acció de Districte 

• Aterrar les polítiques municipals per a l’equitat de gènere als districtes. 

• Treball amb cada districte: concreció d’accions al territori per tal de donar resposta als objectius 

del pla que hi siguin rellevants.  

• Es definiran una vegada tancat el primer programa d’execució de ciutat (2021-23). 

• Tindran vigència fins a 2025. 

• La coordinació tècnica de la implementació i el seguiment dels plans d’acció de districte es farà 

a través de les referents de transversalitat de gènere de districte.  



Estel Crusellas Tura 

 

Direcció de Serveis de Gènere i Polítiques del Temps 

Gerència Municipal 

 

transversalitat_genere@bcn.cat 

Moltes gràcies!  


