
Dones, feminismes i 
diversitat sexual 

 

Procés participatiu de coproducció de projectes al 
Districte de Gràcia ( Primera sessió de treball ) 
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes i diversitat sexual. 

Equitat de gènere i diversitat 
sexual:   
És un eix de treball del PAD on 
s’aborden  mesures concretes per 
a fer efectiva la visibilització, la 
història, la igualtat i apoderament 
de les dones, els feminismes i 
també treballar per ‘normalitzar’ 
en el conjunt de la societat, com 
quelcom divers i enriquidora, la 
diversitat sexual.  
  
  

     Priorització: Dones, Feminismes i diversitat sexual 



Pla per la Justícia de Gènere i  

Pla d’Actuació del Districte de Gràcia-Dones 

 (2016-2020) 
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes i diversitat sexual. 

Plans actuació de l’Ajuntament 
de Barcelona per a promoure  
l’eliminació de les desigualtats 
de gènere i l’equitat entre 
dones i homes, i entre les 
mateixes dones. 



EIX A. Transversalitat de la perspectiva de gènere a 

l’intern de l’ajuntament.  
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes i diversitat sexual. 

Promoure l'aplicació de la perspectiva de gènere en tots 
els nivells i actuacions de l’organització municipal: 
 

    Normatives, Plans i Programes. 
 Pressupostos. 
 Pla igualtat i política laboral de l’Ajuntament . 
 Sistemes d’informació i avaluació. 
 Clàusules de contractació, subvencions, i concessions. 
 Formació. 
 Premis i distincions. 
 Comunicació inclusiva. 
 Participació de les dones i moviments feministes. 

 

Pla per la Justícia de Gènere  
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes i diversitat sexual. 

  Promoure ocupació sense desigualtats de gènere. 

 

 Donar valor als treballs domèstics, de cures i afectes 
promovent la reorganització i redistribució del temps  

     i la coresponsabilitat. 
 
 Lluitar contra la feminització de la pobresa i la 

precarietat. 
 

  EIX B.  Economia per a la vida i organització del     

  temps. 



EIX C.  Ciutat de Drets. 
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes i diversitat sexual. 

 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. 



 Pla d’Actuació del Districte de Gràcia 
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes  i diversitat sexual. 

 Coeducació. 

 Prevenció de la violència masclista, en especial en:           

   l’àmbit de l’educació 

   el lleure,  

   l’espai públic  

   I les festes majors. 

 Visibilitat de la memòria històrica de les dones 

 Suport a dones creadores 

 Diversitat sexual. 



    Principis d’actuació amb perspectiva de gènere 
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Coproducció de projectes: Dones, feminismes  i diversitat sexual. 

 Transversalitat de la perspectiva de gènere. 

 Diversitat de dones i les discriminacions múltiples  

    ( per  raó de:  gènere, diversitat sexual i identitat de gènere,  classes,  

     edat, origen nacional i/o ètnic, diversitat funcional, religió...) 

 Dret de les dones a viure lliure de violència. 

 Apoderament i visibilitat de les dones. 

 Democràcia i participació paritària. 

 Justícia social i redistribució de la riquesa. 

 Us no sexista ni androcèntric del llenguatge. 



Mesura de Govern pel reconeixement del fet religiós | 9 de maig de 2012 


