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DONES 

Cal tenir en compte la interacció entre gènere i diversitat per arribar a totes les persones. Malauradament, ser dona comporta encara una càrrega de 

discriminació que s’afegeix a la pertinença a altres grups vulnerables. Moltes dones immigrades, per exemple, no accedeixen al Servei de Primera Acollida i 

tenen greus dificultats per interactuar amb la societat d’acollida. D’altra banda, la diversitat és una variable que cal incorporar en els diferents espais de 

dones i fer-ho és una de les millors oportunitats per a la interacció.  

  Igualtat Diversitat Interacció positiva 

Dones 

(exemples 

per 

debatre) 

Què estem 

fent? 
Què estem fent per la igualtat? 

Què estem fent pel coneixement i el 

reconeixement de la diversitat? 

Què estem fent per fomentar la 

interacció positiva? 

Què podem 

fer? 

Com podem facilitar l’accés de totes les dones 

immigrades al Servei de Primera Acollida en el 

moment de l’empadronament? 

 

Cal crear programes específics que assegurin que a 

totes les dones se’ls ofereix el S1A. 

 

Com podem tenir en compte les veus de totes les 

dones en totes les polítiques socials? 

 

Com podem fer arribar les polítiques per a la 

igualtat a totes les dones i homes especialment als 

grups minoritaris i vulnerables? 

 

Com podem erradicar les formes de violència 

masclista d’arrel tradicional,com el matrimoni 

forçat o la mutilació genital femenina? 

Cal erradicar l’analfabetisme entre les dones 

immigrades. 

Com podem incorporar els diferents 

sabers de les dones i, especialment, 

les de grups vulnerables i minoritaris? 

 

Com podem incorporar totes les 

entitats de dones, especialment les 

de grups vulnerables o minoritaris, als 

òrgans de participació de dones? 

 

Cal fomentar el reconeixement social 

en l’àmbit públic i en el familiar del 

treball de cures, des d’una 

perspectiva intercultural, per arribar a 

tots els col·lectius i promoure-hi la 

participació masculina. 

 

Cal donar visibilitat al paper de la 

dona en els grups minoritaris, com el 

poble gitano o les dones immigrades. 

Com podem crear espais de diàleg entre 

dones de diferents col·lectius i incorporar-

ne les veus en la planificació, l’execució i 

l’avaluació de polítiques públiques? Com 

podem obrir els espais existents? 

 

Cal crear xarxes de dones que puguin 

servir de referència i suport en àmbits com 

l’educació, la formació ocupacional , 

l’activitat cultural o el lleure. 

 

Cal crear projectes de mentoria per 

acompanyar el procés de recuperació de 

les dones supervivents a la violència 

masclista. 

 

Cal convertir diades com el 25N o el 8M, i 

la seva preparació, en espais de trobada, 

formació i aprenentatge entre dones 

diverses. 


