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Benvolgudes, 

En motiu de la convocatòria del present Consell de Dones del districte de Sants-

Montjuïc, ens adrecem a vosaltres per donar-vos a conèixer el projecte “Dones 

trencant amb la precarietat” i convidar-vos a participar en el mateix.  

DONES TRENCANT AMB LA PRECARIETAT 

Dones trencant amb la precarietat és un projecte que s’orienta a promoure 

l’empoderament i la millora de la qualitat de vida de les dones de l a ciutat de 

Barcelona que viuen en situació de precarietat.  

L’Estratègia contra la Feminització de la Pobresa i la Precarietat (EFPP) 2016-2024, a 

partir del qual ha sorgit aquest projecte, entén la precarietat no només com la situació 

en la que es troben aquelles persones que no tenen ocupació, sinó també la d’aquelles 

altres ocupades al mercat laboral però sense unes condicions mínimes. Apareixen una 

gran multitud de factors que intervenen  i condicionen aquesta situació de precarietat 

tals com l’origen, l’edat, la formació, l’habitatge, la pobresa energètica, la falta de 

temps, treball en les cures... Es per això, que amb aquest projecte pretenem treballar 

amb les dones que, en la seva diversitat, viuen situacions de precarietat. Per fer-ho,  

volem conèixer com es manifesta la precarietat en funció de cada perfil, generar eines 

orientades a la millora de les condicions de vida d’aquestes dones i projectar canvis en 

les estructures que sustenten la precarietat.   

El projecte, tal i com hem comentat anteriorment, s’insereix dins l’EFPP, però alhora 

dona resposta al Pla per la Justícia de Gènere (2016-2020), l’Estratègia d’inclusió i 

reducció de les desigualtat social de Barcelona (2017-2027), El Pla d’Actuació per 

l’ocupació de Barcelona (2018), l’actuació núm 29 del Pla d’Adolescència i Joventut 

(2017-2021) i dins dels Plans de Desenvolupament de Districte de Sants-Montjuïc, 

Sant Martí i Horta Guinardó.  

Per poder fer possible i alhora garantir l’èxit del projecte , estem realitzant un treball en 

xarxa amb diferents tècniques i tècnics del Districte, Pla de Barris, Barcelona Activa i 

amb les direccions i departaments municipals que tenen incidència territorial : direcció 

de feminismes i LGTBI, PIADs, Centres de Serveis Socials, Energies comunitàries, 

Departament de Joventut.  

La metodologia de treball que proposem té en compte en tot moment la perspectiva 

de gènere. Es basa en un enfocament constructivista, desplega les accions amb les 

dones a partir del abordatge integral i pren com a referència  models de 

professionalització i competències en la definició tan del grup de destinataris com de 

les accions. De manera transversal a la actuació, incorporem l’empoderament com a 

eix vertebrador.  
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El projecte està organitzat en 3 fases diferenciades (les dues primeres  fases són 

consecutives i la tercera transversal a tot el procés):  

1. Fase de recerca de les dones, creació dels protocols de selecció i creació del 

grup de dones i disseny del pla personalitzat.  

2. Incorporació dels dinamitzadores als grups de dones i posada en marxa del 

pla personalitzat. 

3. Desenvolupament del projecte, monitoratge i avaluació del funcionament 

dels grups i dels itineraris. 

Per tal de portar a terme el projecte es configuraran 4 grups de treball (un per 

cadascun dels barris on es territorialitzarà el projecte), cada grup estarà format per un 

número de 10 a 15 dones i es realitzaran 25 sessions distribuïdes en 2 hores 

setmanals.  

Les dones contaran amb les tècniques responsables del projecte com a referents i 

també amb dos dinamitzadores per a les sessions grupals. 

Per afavorir la participació de les dones comptarem amb els següents suports:   

 Incentiu de 10€ per hora de participació, tenint en compte la participació global 

en el projecte.  

 Sistema de suport a les cures.  

 Subvenció del transport públic ( si s’escau per arribar a les sessions). 

Per tot això,  

1. Ens oferim a venir a explicar-vos el projecte tant a vosaltres com a les dones. 

2. Us proporcionem el contacte per qualsevol dubte i/o derivació d’alguna dona: 

Correu electrònic  

 Ana Maria Gutierrez: agutierrez@bcn.cat 

 Paula Toledo: ptoledo@bcn.cat 

Telèfon de contacte 

 Departament de Transversalitat de Gènere: 934027678 
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