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Agraïments
El pla de treball per a la incorporació de l’enfocament de gènere i basat en els drets humans no s’hauria pogut 
dur a terme sense el suport i les valuoses aportacions del personal de les entitats de la ciutat de Sabadell. 
Aquestes han estat Agermanament Sense Fronteres, Fundació Main, Fundació Pau i Solidaritat, Lliga del Drets 
del Pobles, Fundació Josep Comaposada - Sindicalistes Solidaris, Taller d’Art, Cultura i Creació (TACC) i Xarxa 
Sabadell Colòmbia. El personal de to tes aquestes entitats ha contribuït a definir i a elaborar conjuntament 
aquest pla de treball. A totes i tots, els agraeixo enormement el temps i l’energia dedicats en aquest procés.

Els vincles de Sabadell amb ciutats d’altres països en 
vies de desenvolupament ens permeten, constantment, 
construir una visió compromesa de la solidaritat, i que 
per força ha d’incorporar la perspectiva de gènere per 
lluitar contra la discriminació de les dones arreu del 
món, i avançar cap a un model de justícia global.

Els projectes de cooperació, que fan les entitats, han 
estat l’excusa i l’oportunitat perquè des del Consell 
de Cooperació haguem pensat, consensuat i construït 
col·lectivament aquest pla.

Conceptes com: desigualtat de gènere, drets humans, 
apoderament, transversalitat, van passar a formar 
part d’aquesta reflexió conjunta, que ens ha ajudat a 
avançar cap a una mirada més amplia de la cooperació 
i de la nostre responsabilitat en aquest marc.

Gràcies, un cop més, per la vostra implicació.

Marta Morell Albaladejo
Tinenta d’Alcaldessa de Feminisme,
Benestar Animal i Participació
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Introducció
A continuació, es presenta el Pla de Treball per a la 
“Incorporació de l’Enfocament de Gènere i Ba-
sat en el Drets Humans (EGiBDH) de les entitats 
que treballen en el Consell de Solidaritat i Coo-
peració de Sabadell”.

Aquest pla de treball és el resultat d’una feina con-
junta entre les entitats del Consell de Solidaritat i 
Cooperació i l’Ajuntament de Sabadell, que s’ha dut 
a terme durant els mesos d’octubre a desembre de 
2021. Aquest document té la voluntat de conver-
tir-se en una guia que orienti les accions en matèria 
d’EGiBDH per als propers anys. El període que abraça 
aquest pla s’ha alineat amb el del proper cicle del 
Pla Director de Cooperació i Solidaritat de Sabadell. 
Així, el cicle programàtic previst per al present pla de 
treball s’inicia el 2022 i finalitzarà el 2026.

.

1. Marc conceptual 
1.1. Conceptes claus per 

entendre l’Enfocament de Gènere 
i Basat en els Drets Humans 
(EGiBDH)
L’Enfocament de Gènere i Basat en els Drets Humans 
(EGIBDH) és un nou marc conceptual que es basa en 
els estàndards internacionals de drets humans i s’en-
foca, per tant, a promoure i a protegir els drets hu-
mans. L’objectiu d’aquest enfocament és l’anàlisi de 
les desigualtats que es troben al centre en el treball 
en matèria de desenvolupament, i així transformar 
les pràctiques discriminatòries i les relacions des-
iguals de poder que dificulten el desenvolupament 
de les persones. En aquesta línia, les desigualtats de 
gènere sovint dificulten o limiten la garantia i exercici 
de drets per a homes i dones, nens i nenes. 

L’EGiBDH representa un canvi de paradigma en l’anàli-
si dels contextos i així, des d’un punt de vista opera-
cional, es passa de garantir la cobertura de necessi-
tats a la protecció i exigibilitat dels drets humans per 
a qualsevol intervenció de desenvolupament. Sota 
aquest enfocament, els plans, les polítiques i els 

projectes estan ancorats en el sistema internacional 
de drets humans (instruments i tractats) i, per tant, 
emanen del dret internacional. Tota acció de coope-
ració tindrà com a marc d’actuació els drets humans i 
l’EGiBDH contribuirà, doncs, a traduir aquestes fites i 
normes internacionals en resultats assolibles.

Des de l’EGiBDH tots els actors tenen un rol en qual-
sevol context. Per un costat, totes les persones són 
“titulars de drets”, en tant que exerceixen i exigeixen 
el seus drets. Per un altre costat, la població “titular 
d’obligacions” són els poders públics, representats 
en les diferents institucions de l’Estat, que tenen el 
deure (obligació) de fer respectar, protegir i complir 
els drets humans. I finalment, la població “titular de 
responsabilitats”, que són els actors privats no es-
tatals, tals com les empreses, ONG, mitjans de co-
municació, però també les comunitats, les famílies i 
les persones individuals, que per la seva influència o 
incidència en un entorn determinat, tenen responsa-
bilitats en matèria de drets humans. Depenen de la 
seva posició, una mateixa persona pot ser tant titular 
de drets, com de responsabilitats o d’obligacions. És 
així com des de l’EGiBDH es treballa amb els principis 
de drets humans (universalitat, indivisibilitat, igualtat 
i no discriminació, participació, rendició de comptes) 
per a guiar qualsevol acció de cooperació, i es focalit-
za el treball en el desenvolupament de les capacitats 
de la població “titulars d’obligacions” per a complir 
amb les seves obligacions, així com també de les per-
sones “titular de drets” per a reclamar els seus drets.

1.2. Desigualtat de gènere - 
Discriminació - Vulneració de 
Drets de les Dones

L’EGiBDH integra i combina l’enfocament de drets hu-
mans i l’enfocament de gènere, en tant que analitza 
la iniquitat, la discriminació i les relacions desiguals 
de poder que pateixen les dones i les nenes en tots 
els àmbits de la vida, tan social, com política, laboral, 
econòmica, cultural, etc.

Des de l’EGiBDH, una efectiva realització dels drets 
humans evidencia les diferències i desigualtats que 
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hi ha entre diversos grups de la població per exer-
cir-los. És així com des d’aquest enfocament es fa 
visible la situació de les poblacions en desavantatge, 
i les seves dificultats particulars, a fi d’assegurar el 
compliment dels drets humans en condicions d’igual-
tat per a tots i totes. En aquest sentit, la realitat 
s’analitza en termes de desigualats en l’accés i realit-
zació dels drets amb un focus especials en la situació 
que afecta les dones i les nenes. Es considera, per 
tant, la desigualtat de gènere com estructural a totes 
les societats, i com aquesta resulta en una situació 
de discriminació que pateixen, específicament i his-
tòricament, les dones i les nenes i que alhora genera 
vulneració de drets.

La igualtat de gènere no implica que homes i dones 
siguin idèntics ni que calgui fer més semblants les 
dones respecte dels homes perquè puguin gaudir dels 
mateixos drets. La igualtat entre dones i homes impli-
ca un tracte idèntic o diferenciat que resulta en una 
total absència de discriminació contra les dones per 
ser dones, pel que fa a la garantia i exercici dels drets 
humans. El dret a la igualtat entre homes i dones re-
quereix que cada Estat implementi accions específi-
ques i concretes per a eliminació de la discriminació 
contra les dones i les nenes.

Moltes vegades s’entén gènere com a sinònim de 
dones, i es creu, per tant, que per incorporar l’enfoca-
ment de gènere n’hi ha prou d’esmentar les dones o 
incloure-les com a beneficiàries dels projectes, sense 
qüestionar les relacions, els rols i els estereotips so-
cialment construïts. En concret, no n’hi ha prou amb 
una política, un programa o un projecte estigui dirigit 
a les dones per considerar que té perspectiva de gè-
nere. De fet, un projecte pot dirigir-se a elles sense 
tenir en compte el caràcter relacional i estructural de 
les relacions de gènere. Per exemple, una acció de mi-
crocrèdit dirigida a les dones pot solucionar els seus 
problemes de falta de recursos econòmics, però això 
no significa que s’estiguin proporcionant els mitjans 
per a millorar la seva posició en la societat respecte 
a la dels homes. Si les dones són les destinatàries 
del microcrèdit perquè són més responsables que 
els homes i retornen en major percentatge els diners 
que se’ls lliura, no s’està sinó reforçant els rols de 
gènere que estructuren la societat. Al mateix temps, 

un projecte que es dirigeix als homes treballant amb 
ells la sensibilització sobre els estereotips i les rela-
cions afectiu-sexuals igualitàries té com a objectiu la 
transformació de les relacions de gènere encara que 
les dones no siguin part de l’acció, per tant, serà un 
projecte amb perspectiva de gènere.

1.3. Elements de l’EGiBDH
A partir del marc conceptual prèviament mencionat, 
es poden identificar certs elements o característiques 
que l’EGiBDH aporta a la cooperació: 

- La vinculació amb els drets humans i amb els 
drets de les dones i nenes com a fonament i objec-
tiu de la cooperació.

- La participació. Es requereix la participació activa 
de les persones (actors crítics) en la formulació, exe-
cució i seguiment d’estratègies i accions de coope-
ració. A més, la participació és un dret en si mateix, 
reconegut pel marc normatiu internacional de drets. 
La participació no és només una consulta puntual. La 
intervenció de desenvolupament ha d’oferir una opor-
tunitat real perquè les persones puguin formar part 
de la presa de decisions i influir en l’agenda, procés i 
implementació de la intervenció en concret. Per tant, 
tota acció amb EGiBDH ha de comptar amb la màxima 
participació possible d’homes i dones, creant canals 
de participació, així com promovent la participació 
específica de les dones.

- L’enfortiment de capacitats o apoderament. Es 
refereix al punt a partir del qual les persones i els 
grups identifiquen una situació de discriminació i/o 
vulneració de dret (procés de presa de consciència) 
i enforteixen les seves capacitats d’interactuar amb 
l’Estat i amb altres grups per tenir control sobre les 
circumstàncies per aconseguir les seves pròpies fi-
tes, amb l’objectiu de millorar la seva qualitat de vida 
i tenir influència en la vida política del seu entorn. 
Aquesta característica reforça el concepte de perso-
na com a ciutadà o ciutadana, soci o sòcia i prota-
gonista del seu propi desenvolupament i no com a 
persona beneficiària d’un projecte de cooperació. Per 
tant, les intervencions amb EGiBDH han de contribuir 
al desenvolupament i enfortiment de capacitats per-
què, d’una banda, les persones titulars de drets de-
mandin, exerceixin i puguin gaudir dels seus drets en 
igualtat de condicions i, d’altra banda, les persones o 
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institucions, els i les titulars d’obligacions i responsa-
bilitats, puguin complir amb el seu mandat. El procés 
d’apoderament està íntimament lligat a la participa-
ció activa d’homes i de dones.

- La rendició de comptes. L’EGiBDH ubica la ren-
dició de comptes en un lloc central de tota acció de 
desenvolupament. Així es promou una major cons-
cienciació de drets i responsabilitats dels diferents 
actors involucrats, per mitjà de l’ús del marc legal i 
la legislació internacional de drets humans. Alhora, 
un exercici de rendició de comptes fomenta també 
la transparència, ja que obre espais perquè tots els 
actors puguin contribuir i exigir responsabilitats, deu-
res i obligacions enfront dels drets humans, i també 
promou l’exigibilitat dels drets de les dones i nenes. 

- La igualtat i no discriminació amb especial 
atenció als grups en situació de vulnerabilitat. 
L’EGiBDH prioritza les intervencions amb la participa-
ció de les persones o els col·lectius en situació de 
vulnerabilitat, ja que considera que totes les perso-
nes són iguals en virtut de la dignitat inherent de tot 
ésser humà. Es tracta, per tant, d’assegurar que la 
distribució del poder, drets, riquesa i oportunitats es 
faci de manera igualitària als col·lectius que viuen 
en situació de vulnerabilitats o que estan discrimi-

nats per raó del seu sexe, diversitat sexual, ètnica, 
edat, etc. Un aspecte important aquí seran les dades 
i xifres disgregades per sexe, ètnia, edat, orientació 
sexual, etc.

- Anàlisi de gènere continuada, transversal i in-
tegral. Tota acció de desenvolupament amb EGiBDH 
ha d’incloure en totes les seves fases una anàlisi de 
gènere, des de la identificació fins a l’avaluació. No 
simplement com a eina metodològica, sinó com a 
estructura i guia en el camí de l’exercici dels drets 
humans i dels drets de les dones i nenes. Aquesta 
concepció implica la necessitat de plantejar-se con-
tínuament quina és la diferència de tracte, de capaci-
tats, d’oportunitats, de recursos i de poder entre els 
homes i les dones en qualsevol fase de la intervenció 
de desenvolupament.

1.4. Les dimensions dels Drets 
Humans

L’anàlisi de la realitat i situació dels drets humans es 
duu a terme considerant les sis dimensions dels drets 
humans que, analitzen els components que poden de-
terminar si un dret està essent vulnerat o no. 

Existència i nombre d’establiments, recursos, infraestructures, programes, projectes, béns o 
serveis disponibles per a la realització del dret.

Possibilitat d’accedir als d’establiments, recursos, infraestructures, programes, projectes, 
béns o serveis sense discriminació tant en el sentit físic i d’abast geogràfic com de gènere, a 
nivell cultural, econòmic o religiós.

Si els serveis responen als valors de les persones usuàries. S’analitza a través de la satisfacció 
que manifesten amb el servei i la seva confiança.

No només qualitat tècnica valorada per l’oportunitat, la integritat i l’efectivitat dels establi-
ments, recursos, infraestructures, programes, projectes, béns o serveis, sinó també la qualitat 
humana, en tant que satisfà les expectatives de qui presta i de qui rep el servei.

Continuïtat en el temps dels establiments, recursos, infraestructures, programes, projectes, 
béns o serveis que permeten garantir el dret. Està influenciada pel grau d’apropiació i perti-
nença dels establiments, recursos, infraestructures, programes, projectes, béns o serveis.

Grau d’implicació en el disseny, execució i gestió i avaluació dels establiments, recursos, in-
fraestructures, programes, projectes, béns o serveis que garanteixen un dret.

Disponibilitat

Accessibilitat 

Acceptabilitat 

Qualitat

Sostenibilitat

Participació

DIMENSIÓ        PARÀMETRE
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2. Vincles entre l’EGiBDH i 
l’Agenda 2030 per al Desen-
volupament Sostenible

L’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible 
marca un canvi de paradigma cap a un model més 
equitatiu, amb l’objectiu d’assegurar un desenvolu-
pament sostenible per a totes les persones sense 
cap tipus de discriminació. La nova Agenda, forta-
ment basada en les normes internacionals de drets 
humans, s’esforça per no deixar a ningú enrere i situa 
l’imperatiu de la igualtat i la no discriminació en el 
seu centre. Aquesta Agenda va molt més allà dels 
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (ODM)1,  
d’abraçar qüestions relacionades no sols amb l’eco-
nomia, sinó també amb l’educació, així com també 
en tenir en compte no només qüestions relacionades 
amb els drets econòmics, socials i culturals, sinó 
també amb els drets civils i polítics i el dret al desen-
volupament. Gràcies a la seva aplicabilitat universal i 
a la seva importància a l’hora de definir les prioritats 
de desenvolupament, l’Agenda 2030 està contribuint 
a obrir noves vies per a integrar tant els drets humans 
com la igualtat de gènere en les polítiques nacionals 
dels respectius països durant els pròxims 10 anys.

Així, i gràcies als incessants esforços de les defenso-
res i els defensors dels drets de les dones de tot el 
món, el compromís amb la igualtat de gènere és no-
table, integral i transversal en l’Agenda 2030. La des-
igualtat de gènere es manifesta en totes i cadascuna 
de les dimensions del desenvolupament sostenible. 
En aquesta Agenda, es considera que el desenvolu-
pament només serà sostenible si els beneficis afa-
voreixen igualment dones i homes, i els drets de les 
dones només seran una realitat si formen part d’es-
forços majors per protegir el planeta i garantir que to-
tes les persones puguin viure amb dignitat i respecte.

L’Agenda 2030 inclou 17 Objectius de Desenvolupa-
ment Sostenible (ODS) i 169 fites que abracen una 
àmplia gamma de qüestions i que reflecteixen el 
marc dels drets humans. Encara que els propis ODS 
no s’emmarquen explícitament en el llenguatge dels 
drets humans, la majoria de les fites i indicadors re-
flecteixen explícitament el contingut de les normes 
de drets humans corresponents. Per exemple, els 
ODS aborden la disponibilitat, accessibilitat, assequi-
bilitat i qualitat de l’educació, la salut, l’aigua i altres 
serveis relacionats amb aquests drets. Hi ha objectius 

sobre l’accés a una alimentació segura, nutritiva i su-
ficient per a totes les persones, la cobertura sanitària 
universal, l’educació primària i secundària gratuïta, 
equitativa i de qualitat, l’accés a aigua, sanejament, 
higiene i habitatge segurs i assequibles, i l’accés a 
“medicaments i vacunes essencials, eficaces, de qua-
litat i assequibles per a totes les persones”. 

L’Agenda 2030 pretén combatre les desigualtats i la 
discriminació i “no deixar a ningú enrere”, i conté un 
fort compromís amb el desglossament de dades. Els 
ODS són universals i indivisibles i tots els objectius 
han de ser implementats per a totes les persones en 
tots els països. Igual que l’agenda de drets humans 
i de gènere, l’Agenda 2030 és una agenda universal 
i és universalment aplicable a totes les persones en 
tots els països, inclosos els països desenvolupats i 
en desenvolupament. A tot el món, els governs han 
assumit compromisos jurídicament vinculants de res-
pecte, protecció i compliment dels drets humans de 
les dones. L’Agenda 2030 parteix d’aquests compro-
misos, en reconèixer la indivisibilitat i la interdepen-
dència dels drets, les interrelacions entre la igualtat 
de gènere i les dimensions del desenvolupament 
sostenible, així com la necessitat de comptar amb 
un enfocament integral per a la seva implementació. 
Centrar-se en els drets humans serà fonamental per 
no distreure’s dels ODS durant la seva implementació 
i garantir que els mitjans per a aconseguir-los respon-
guin a les experiències de les dones i les nenes sobre 
el terreny.

1 Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni foren unes fites 
pactades l’any 2000 per tots els països, que havien de permetre una 

major igualtat al món l’any 2015, segons les Nacions Unides. Aquests 
objectius es van concretar en fites per anar mesurant el seu assoliment. 

El 2015, aquests objectius van ser substituïts pels nous Objectius de 
Desenvolupament Sostenible.
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3. L’EGiBDH i el Pla Director 
de Cooperació i Solidaritat 
de l’Ajuntament de Sabadell 
2018-2022
El present Pla de Treball s’alinea amb dos àmbits 
plantejats per el Pla Director de Cooperació i Solida-
ritat de l’Ajuntament de Sabadell 2018-2022. Per un 
costat, es reforça el compromís de la ciutat de Sa-
badell en la promoció de la igualtat de gènere, com 
també es reconeix que la discriminació de gènere és 
un obstacle per al desenvolupament del conjunt de 
la societat i multiplica les vulneració de drets de les 
dones i nenes. I per un altre costat, és coherent tam-
bé amb la protecció i la garantia dels drets humans, 
individuals i col·lectius, amb especial èmfasi en els 
sectors de la població en situació de vulnerabilitat. 
En aquest sentit, aquest Pla de Treball desplega i pro-
posa accions vinculades amb l`Àmbit 2 sobre Igualtat 
de Gènere i Apoderament de les Dones i amb l’Àmbit 
3 sobre Drets Humans i Cultura de Pau de Pla Director 
2018-2022.  

4. Objectius del Pla de 
Treball 
El present pla de treball té com objectiu principal, en-
fortir les capacitats tècniques i oferir a les entitats 
que treballen en aquest àmbit un Pla operatiu de tre-
ball conjunt i participatiu per a per a avançar cap a la 
igualtat de gènere des d’una perspectiva de respec-
te, exigibilitat i protecció dels drets humans. A nivell 
concret, es preveu:

• Clarificar conceptes claus per entendre la incorpo-
ració de l’EGiBDH en els processos de desenvolupa-
ment i en els projectes.

• Fomentar l’aplicació dels drets humans i la trans-
versalitat del gènere en totes les actuacions del des-
envolupament.

• Definir i executar col·lectivament un Pla de Treball 
per a la incorporació de l’EGiBDH.

5. Metodologia i etapes per 
a la elaboració del Pla de Tre-
ball 

Etapa 0 – Formació sobre 
l’EGiBDH
Aquest treball d’acompanyament es va iniciar amb 
una formació que es va duu a terme els dies 18 i 20 
d’octubre de 2021, i en què varen participar 14 per-
sones (10 dones i 4 homes) d’11 entitats diferents la 
ciutat de Sabadell. Aquesta formació va pretendre 
clarificar conceptes claus per entendre l’EGiBDH, 
com també per conèixer quines són les etapes per a 
l’aplicació de l’EGiBDH (anàlisi prèvia, definició es-
tratègia i sistema de seguiment i avaluació). A partir 
d’aquesta formació es va iniciar un treball conjunt 
amb algunes de les entitats que varen participar 
aquesta formació i que van decidir implicar-se i con-
tinuar amb el procés a partir de la creació d’un grup 
de treball que ha estat participant en la identificació, 
discussió i posterior validació dels diferents elements 
que conformen el present Pla de Treball. Les entitats 
implicades en aquest procés d’elaboració han estat: 
Agermanament Sense Fronteres, Fundació Main, 
Fundació Pau i Solidaritat, Lliga del Drets del Pobles, 
Sindicalistes Solidaris, Taller d’Art, Cultura i Creació i 
Xarxa Sabadell Colòmbia.

Etapa 1 - Identificació de reptes 
En aquesta etapa es va duu a terme una anàlisi de 
context per tal d’identificar els reptes, fortaleses i 
condicionants per a la incorporació de l’EGiBDH amb 
les entitats que treballen en l’àmbit de la coopera-
ció per al desenvolupament de Sabadell. En aquesta 
línia, es varen portar a terme les reunions virtuals i 
altres accions que es descriuen a continuació:

- Grup de discussió en línia per a la identificació de 
necessitats, oportunitats i reptes, com també per a la 
identificació conjunta d’accions claus en la incorpora-
ció de l’EGiBDH (vegeu l’Annex 1 per a més detall). La 
metodologia que es va portar a terme es va centrar 
en l’anàlisi DAFO (Debilitats, Amenaces, Fortaleses 
i Oportunitats). Els grups de discussió es varen duu 
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a terme els dies 8 i 10 de novembre de 2021, i varen 
participar 8 persones (6 dones i 2 homes) de 8 enti-
tats diferents la ciutat de Sabadell.

- Qüestionari en línia dirigit a les entitats del Con-
sell de Solidaritat i Cooperació per a la identificació 
de necessitats, oportunitats i reptes, així com també 
per a la validació de l’anàlisi DAFO portat a terme en 
el grups de discussió prèviament mencionats (vegeu 
l’Annex 2 per a més detall). El qüestionari es va enviar 
a 25 entitats vinculades a l’àmbit de la cooperació 
per al desenvolupament de Sabadell i va estar obert 
de del 22 de novembre al 29 de novembre de 2021. 
L’índex de resposta del qüestionari va ser del 60%.

- Reunions de coordinació i seguiment amb la Comis-
sió Permanent de l’Ajuntament de Sabadell. 

- Reunió amb Feminismes i LGTBI de l’Ajuntament de 
Sabadell.

Etapa 2 - Elaboració del Pla de 
Treball per a la incorporació de 
l’EGIBDH
En aquesta etapa es varen sistematitzar les dades i la 
informació recollida en l’etapa anterior amb la finali-
tat de redactar un Pla de Treball conjunt i participatiu 
per a la incorporació de l’EGiBDH de les entitats de 
cooperació per al desenvolupament de la ciutat de 
Sabadell. Inicialment, el Pla de Treball es lliura en ver-
sió esborrany al grup promotor de gènere del Consell 
de Solidaritat i Cooperació per a la seva retroalimen-
tació i comentaris. Un cop rebuts els comentaris, es 
procedirà a tancar i lliurar el Pla de Treball definitiu.

Etapa 3 – Presentació del Pla de 
Treball per a la incorporació de 
l’EGIBDH
Amb l’objectiu de donar a conèixer el Pla operatiu 
de treball conjunt i participatiu per avançar cap a la 
igualtat de gènere des d’una perspectiva de respec-
te, exigibilitat i protecció dels drets humans de les 
entitats que treballen en l’àmbit de la cooperació a la 
ciutat de Sabadell, es preveu realitzar un acte de pre-
sentació publica al voltant del mes de març de 2021. 
En aquest presentació pública s’aprofitarà també per 
portar a terme una taula rodona de bones practiques 
que il·lustrin, amb exemples reals i pràctics, la in-
corporació de l’EGiBDH en la realitat de les accions 
vinculades a la cooperació per al desenvolupament.
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Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
Secció de Feminismes 
i LGTBI

Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració

Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
Secció de Feminismes 
i LGTBI

Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració

Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració

Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
Secció de Feminismes 
i LGTBI

Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
Consultoria externa

Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
Consultoria externa (au-
diovisual, gràfic, etc.)
Consultoria externa

ALTA

MITJA

ALTA

ALTA

MITJA

ALTA
(periodi-
citat per-
manent)

MITJA

BAIXA

 1. Formació sobre l’EGIBDH amb 
assessoraments individualitzats per 
projecte 

2. Tallers formatius centrats en ca-
sos pràctics sobre l’EGIBDH en inter-
vencions de desenvolupament

3. Portar a terme formacions conjun-
tes amb el Servei de Feminismes i 
LGTBI de l’Ajuntament de Sabadell

4. Elaborar una guia/fitxes que orien-
ti el treball per a la incorporació de 
l’EGIBDH en el treball de les entitats

5. Accions d’intercanvi d’experièn-
cies entre les entitats de Sabadell 
(ex: taules rodones de temàtiques 
concretes) 

6. Visibilitzar accions/projectes so-
bre EGiBDH en el marc del progra-
mes commemoratius 25Ni 8M que 
organitza el Servei de Feminismes i 
Diversitat de l’Ajuntament de Saba-
dell

7. Dissenyar i portar a terme formats 
innovadors i més creatius per aug-
mentat la participació de les entitats 
de Sabadell en relació a la incorpo-
ració EGiBDH

8. Càpsules audiovisuals formatives 
sobre temàtiques vinculades amb 
l’EGIBDH

Desconeixement de les entitats de 
Sabadell que treballen en l’àmbit de 
la cooperació del valor afegit i im-
pacte que assoleix quan es treballa 
des de l’Enfocament de Gènere (EG)

Confusió per entendre que l’EG no 
es sinònim de dones

Debilitats per comprendre el 
caràcter interrelacionat de l’EGiBDH 
(fomentar l’exercici de drets dones 
sense tenir en compte altres vulne-
racions de drets, triples jornades, 
treball de cures, etc.)

Tensió entre la complexitat reque-
rida alhora de incorporar l’EG i la 
realitat de les entitats petites

Poc coneixement del treball de les 
entitats

Poca participació en els formacions 
relacionades amb l’EG

DEBILITATS IDENTIFICADES                   ACCIÓ PROPOSADA                                       PRIORITAT           RESPONSABILITAT

6. Matriu de planificació del Pla de Treball

1. LES ENTITATS 
DE SABADELL 
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PRIORITAT DE LA ACCIÓ
(a) Prioritat Alta: a desenvolupar/executar entre 2022 i 2023
(b) Prioritat Mitja: a desenvolupar/executar entre 2024 i 2025
(c) Prioritat Baixa: a desenvolupar/executar entre 2025 i 2026

DEBILITATS IDENTIFICADES                   ACCIÓ PROPOSADA                                       PRIORITAT           RESPONSABILITAT

Dificultats pe a que les contraparts 
treballin de de l’EG

Selecció de les contraparts. Sovint 
son entitats amb poca sensibilitat i 
formació de gènere

Limitacions per a definir indicadors 
que contribueixin a mesurar els 
resultats dels projectes

Limitacions per a definir estratègies 
de sortida dels projectes

Dificultats per a incorporar accions 
concretes amb la població titular 
d’obligacions

Dificultats per treballar l’EG des 
d’una mirada intercultural i de res-
pecte religiós (visió colonialista)

Tensió entre la mirada a curt termini 
del projectes (12 mesos) i la realitat 
que requereix un acompanyament a 
llarg termini des de l’EGIBDH

Debilitats per a incorporar l’EGiBDH 
en les convocatòries/formularis

Impacte Covid-19: cert retrocés en 
el treball però oportunitat de treball/
visbilitzar noves problemàtiques, ex: 
salut mental o VdG

(ídem acció 4) Incloure en la guia 
amb orientacions per a seleccionar i 
treballar amb les contraparts des de 
l’EGIBDH 

ídem acció 3

9. Realitzar diagnòstic de la situació 
del països on es treballa, incloent 
perfils de gènere per país/regió

10. Analitzar les bases de subven-
cions de l’Ajuntament de Sabadell 
i els seus instruments vinculats des 
de l’EGiBDH

11. Establir col·laboracions puntuals 
però estables amb el Servei de Fe-
minismes i LGTBI de l’Ajuntament 
de Sabadell (incorporar a les entitats 
de cooperació en els recursos que es 
puguin generar des del servei)

ALTA

MITJA

ALTA

ALTA 
(periodi-
citat per-
manent)

2. LES 
CONTRAPARTS

3. LES 
INTERVENCIONS 
DE DESENVO-
LUPAMENT

4. CONTEXT EN ELS 
PAÏSOS ON 
ES TREBALLA

5. AJUNTAMENT 
DE SABADELL

6. TEMÀTIQUES 
EMERGENTS

Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració

Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració

Consultoria externa
Grup/Comissió de 
Gènere
Programa de Coope-
ració
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1. Formació sobre l’EGIBDH2 amb assessoraments individualitzats per 
projecte

2. Tallers formatius centrats en casos pràctics sobre l’EGIBDH en 
intervencions de desenvolupament

3. Portar a terme formacions conjuntes amb el Servei de Feminismes i 
Diversitat de l’Ajuntament de Sabadell

4. Elaborar una guia/fitxes que orienti el treball per a la incorporació de 
l’EGIBDH en el treball de les entitats (Incloure en la guia amb orientacions 
per a seleccionar i treballar amb les contraparts des de l’EGIBDH)

5. Accions d’intercanvi d’experiències entre les entitats de Sabadell (ex: 
taules rodones de temàtiques concretes)

6. Visibilitzar accions/projectes sobre EGiBDH en el marc del programes 
commemoratius 25Ni 8M que organitza el Servei de Feminismes i 
Diversitat de l’Ajuntament de Sabadell

7. Dissenyar i portar a terme formats innovadors i més creatius per 
augmentat la participació de les entitats de Sabadell en relació a la 
incorporació EGiBDH

8. Càpsules audiovisuals formatives sobre temàtiques

9. Realitzar diagnòstic de la situació del països on es treballa, incloent 
perfils de gènere per país/regió

10. Analitzar les bases de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell i els 
seus instruments vinculats des de l’EGiBDH 

11. Establir col·laboracions puntuals però estables amb el Servei de 
Feminismes i Diversitat de l’Ajuntament de Sabadell (incorporar a les 
entitats de cooperació en els recursos que es puguin generar des del 
servei)

7. Cronograma del Pla de Treball

(*)

(*) Es proposa que aquestes accions es desenvolupin de forma conjunta

ACCIONS                 2022        2023         2024         2025        2026

(*)

(*)

(*)

(*)

2 Es preveu que en les formacions sobre EGiBDH també hi participi personal de l’Ajuntament de Sabadell
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8. Grup de Gènere del Con-
sell de Solidaritat i Coopera-
ció de l’Ajuntament de Saba-
dell 
El Grup de Gènere serà responsable de la correcta i 
efectiva posada en marxa i execució del present Pla 
de Treball i estarà conformat, pel cap baix, per cinc 
entitats del Consell de Solidaritat de Sabadell que 
treballen en l’àmbit de la cooperació per al desenvo-
lupament. 

Objectius i funcions del Grup de 
Gènere
• Visibilitzar el paper de les dones i les nenes en els 
processos de desenvolupament

• Acompanyar a les entitats en la incorporació de 
l’EGiBDH:

- Promoure accions per a que els projectes de coo-
peració per al desenvolupament, incloent projec-
tes d’Educació per al Desenvolupament, integrin 
l’EGiBDH.

- Promoure accions per a que les entitats de Saba-
dell que treballen en l’àmbit de la cooperació per 
al desenvolupament integrin l’EGiBDH

• Portar a terme accions de sensibilització a la ciutat 
de Sabadell que incorporin l’EGiBDH

• Vetllar per la correcta i efectiva posada en marxa 
i execució del Pla de Treball per a la incorporació de 
l’EGiBDH. 

Les persones que formin part del Grup de Gènere 
es comprometen a participar en les reunions de se-
guiment. Es preveu una periodicitat de reunions bi-
mensuals (en total 6 reunions a l’any). Les reunions 
podran ser tant presencial com en línia.



15

Glosari de conceptes 
relacionat amb l’enfocament 
de gèner i basat en el drest 
humans
  

Apoderament
L’apoderament es refereix al procés mitjançant el 
qual tant homes com dones assumeixen el control 
sobre les seves vides: estableixen les seves pròpies 
agendes, adquireixen habilitats, augmentant la seva 
autoestima, solucionant problemes i desenvolupant 
l’autogestió. És un procés i un resultat. L’apodera-
ment de les dones i les nenes és tenir poder i con-
trol sobre les seves pròpies vides. Implica conscien-
ciació, desenvolupar autoestima, ampliar les seves 
opcions, més accés i control dels recursos, i accions 
per a transformar les estructures i institucions que 
reforcen i perpetuen la discriminació i la desigualtat 
de gènere. Això implica que per a estar apoderades 
no sols han de tenir les mateixes capacitats (com ara 
educació i salut) i igual accés als recursos i oportuni-
tats (com ara terra i ocupació), sinó que també han 
de poder usar aquests drets, capacitats, recursos i 
oportunitats per a optar i prendre decisions estratègi-
ques (com les que brinden les posicions de lideratge i 
participació en institucions polítiques)3.

Desigualtats de Gènere 
Diferències entre els homes i les dones que afa-
voreixen sistemàticament a un dels grups. Alhora, 
aquestes desigualtats poden crear iniquitats entre 
els homes i les dones en l’accés a recursos com ara 
la salut, l’educació, el treball, la participació política, 
entre altres

Discriminació per raó de gènere
La discriminació per raó de gènere es defineix com: “Tota 
distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que 
tingui per objecte o per resultat menyscabar o anul·lar 
el reconeixement, gaudi o exercici sobre la base de la 
igualtat de l’home i la dona, dels drets humans i les lli-
bertats fonamentals en les esferes política, econòmica, 
social, cultural i civil o en qualsevol altra esfera ”. 4

Discriminació contra les nenes i 
les dones
La discriminació contra les nenes i les dones significa 
tractar directament o indirectament a les nenes i les 
dones de manera diferent que als nens i els homes, 
de manera que els impedeixi gaudir dels seus drets. 
La discriminació pot ser directa o indirecta. La dis-
criminació directa contra nenes i dones generalment 
és més fàcil de reconèixer ja que és bastant òbvia. 
Per exemple, en alguns països, les dones no poden 
posseir terra legalment; se’ls prohibeix tenir uns certs 
treballs; o els costums d’una comunitat poden no per-
metre que les nenes continuïn amb els seus estudis 
a nivell terciari. La discriminació indirecta contra ne-
nes i dones pot ser difícil de reconèixer. Es refereix 
a situacions que poden semblar justes però en les 
quals, en realitat, el tractament de nenes i dones és 
desigual. Per exemple, un treball d’oficial de policia 
pot tenir un requisit d’altura i pes mínims difícil de 
complir per a les dones. Com a resultat, les dones no 
poden ser oficials de policia. 5

Diversitat de gènere
Diversitat de gènere és un terme que reconeix que 
la preferència i auto expressió de moltes persones 
no encaixa dins de les normes de gènere acceptades 
comunament.

3  Fuentes: UNICEF, UNFPA, PNUD, ONU Mujeres. “Gender Equality, UN Coherence and you”; Oficina de la Asesora Especial en Cuestiones de Género y 
Adelanto de la Mujer (ahora parte de ONU Mujeres) (2001) “Important Concepts Underlying Gender Mainstreaming Toolkit for Promoting Gender Equality in 
Education
4  Nacions Unides, 1979. “Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer”. Artículo 1
5  UNICEF (2011) Breve reseña de la Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer para adolescentes
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Drets humans 
Comunament s’entén que els drets humans són els 
drets inherents als éssers humans. El concepte de 
drets humans reconeix que a cada ésser humà li 
correspon gaudir dels seus drets humans sense dis-
tinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió po-
lítica o d’una altra índole, origen nacional o social, 
propietat, naixement o una altra condició. Els drets 
humans estan garantits legalment pel dret dels drets 
humans, que protegeix les persones i els grups con-
tra les accions que interfereixen amb les llibertats fo-
namentals i la dignitat humana. Estan expressats en 
tractats, dret internacional consuetudinari, conjunts 
de principis i altres fonts de dret. El dret dels drets 
humans adjudica una obligació als Estats d’actuar 
d’una certa manera i els prohibeix realitzar deter-
minades activitats. Tots els drets humans i els ins-
truments corresponents s’apliquen d’igual manera a 
homes i dones.6 

Estereotips de gènere
Els estereotips de gènere són generalitzacions sim-
plistes dels atributs de gènere, les diferències i els 
rols de les dones i els homes. Les característiques es-
tèreo-tipificades sobre els homes els descriuen com 
a competitius, cobejosos, autònoms, independents, 
bel·ligerants, interessats en els béns privats. Els es-
tereotips paral·lels sobre les dones les representen 

com a cooperadores, acollidores, atentes, comuni-
catives, orientades al grup, interessades en els béns 
públics. Amb freqüència els estereotips s’usen per a 
justificar la discriminació de gènere més àmpliament 
i poden reflectir-se i reforçar-se amb les teories tradi-
cionals i les modernes, les lleis i les pràctiques insti-
tucionals. Els missatges que reforcen els estereotips 
de gènere i la idea que les dones són inferiors venen 
en una varietat de formats, des de cançons i anuncis 
publicitaris fins a proverbis tradicionals, etc.7 

Igualtat de Gènere 
És la igual valoració dels diferents comportaments, 
aspiracions i necessitats dels homes i les dones. En 
una situació d’igualtat real, els drets, responsabili-
tats i oportunitats dels homes i dones no depenen de 
la seva naturalesa biològica i per tant tenen les ma-
teixes condicions i possibilitats per a exercir els seus 
drets i ampliar les seves capacitats i oportunitats de 
desenvolupament personal, contribuint al desenvo-
lupament social i beneficiant-se dels seus resultats. 
La Igualtat entre dones i homes és un principi jurí-
dic universal reconegut en convenis internacionals. 
El principi fa referència als drets i responsabilitats 
que com a éssers humans tenim totes les persones, 
la qual cosa implica donar les mateixes condicions, 
tracte i oportunitats sense distinció de classe, sexe, 
edat, creences, ètnia o cultura. 

 6 ACNUDH. Human Rights. A basic handbook for UN staff.

7 UN Women, OSAGI Gender Mainstreaming -Concepts and definitions.
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ANNEXES

Annex 1. Grups de discussió

1.a) Primer Grup de Discussió. 8 de novembre 2021. Duració 1h 30 min.

Presentació “power point” 

(1) Explicació de la dinàmica DAFO

(2) Dividir en 4 grups per a treballar un dels elements de DAFO, responent 
a les qüestions detallades a continuació 

- Debilitats (aspectes negatius interns): Quins són els punts febles de 
les entitats de Sabadell per a incorporar l’EGIBDH?
- Fortaleses (aspectes positius interns): Quines son les fortaleses de 
les entitats de Sabadell per a incorporar l’EGIBDH?
- Amenaces (aspectes negatius externs): Quines amenaces identifi-
queu en l’entorn de la cooperació per al desenvolupament que podrien 
dificultar la incorporació de l’EGiBDH?
- Oportunitats (aspectes positius externs): Quines oportunitats iden-
tifiqueu en l’entorn de la cooperació per al desenvolupament que po-
drien facilitar la incorporació de l’EGiBDH?

(3) Presentació de cada grup

(1) Cada grup respon a la qüestió detallades a continuació
- Debilitats: Quines accions es podrien posar en marxa per a minimit-
zar o fins i tot eliminar les amenaces prèviament identificades? 
- Fortaleses: Quines accions es podrien posar en marxa per a explotar 
les fortaleses prèviament identificades?
- Amenaces: Quines accions es podrien posar en marxa per a mitigar 
l’efecte de les amenaces prèviament identificades?
- Oportunitats: Quines accions es podrien posar en marxa per a apro-
fitar cadascuna de les oportunitats prèviament identificades?

(2) Presentació de cada grup

Breu repàs 
sobre EGiBDH

Anàlisi DAFO

10 min

5 min

15 min per treball 
en grup

5 min per cada 
presentació (total 
20 min)

15 min per treball 
en grup

5 min per cada 
presentació (total 
20 min)

DESCRIPCIÓ          DURACIÓ



2020

Síntesis de les 
accions 
identificades 
en el 1r grup 
de discussió

Classificació 
de les 
activitats

 

Identificació 
actors i respon-
sabilitats

Presentació “power point” 

(1) Organitzar les activitats en 
- Curt termini: portar a terme en el 2022 (prioritat alta i acció viable)
- Mitjà termini: portar a terme en el 2023 (prioritat mitja i acció que re-
quereix d’algunes accions prèvies per a portar-se a terme. Accions amb 
certes dificultats)
- Llarg termini: portar a terme en el 2024-2025 (prioritat mitja i acció que 
requereix de moltes accions, internes i externes, per a portar-se a terme. 
Accions que avui son difícils d’executar-se)

(2) Identificar els actors: llistar els actors externs o de la mateixa ciutat 
de Sabadell que poden assumir la responsabilitat de les accions relacio-
nades a la incorporació de l’EGiBDH

(3) Organitzar les accions amb els actors identificats. Treball en 3 grups
- Accions a curt termini: quins son els actors que podrien assumir la 
responsabilitat de portar a terme les acciones prèviament identificades?
- Accions a mitjà termini: quins son els actors que podrien assumir la 
responsabilitat de portar a terme les acciones prèviament identificades?
- Accions a llarg termini: quins son els actors que podrien assumir la 
responsabilitat de portar a terme les acciones prèviament identificades?

(4) Presentació de cada grup

15 min

20 min

15 min

15 min

5 min per cada 
presentació (total 
20 minuts)

1.b) Segon grup de discussió. 10 de novembre 2021. Duració 1h 30 min

DESCRIPCIÓ          DURACIÓ
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Annex 2. Qüestionari online

2.a. Qüestionari online

L’Enfocament de Gènere i Basat en el Drets Humans (EGiBDH) té com objectiu avançar cap a la igualtat 
de gènere a partir d’una mirada de protecció, defensa i exigibilitat dels drets humans. Per tal de millorar aquest 
enfocament en les intervencions de desenvolupament realitzades per les entitats de Sabadell, durant el mes 
d’octubre i novembre de 2021, s’han portar a terme una formació i uns grups de discussió amb les entitats que 
treballen en l’àmbit de la cooperació per al desenvolupament de la ciutat de Sabadell. La finalitat ha estat reco-
llir dades i informació per a elaborar conjuntament un Pla de Treball per a millorar L’Enfocament de Gènere 
i Basat en el Drets Humans. 

A continuació trobaràs un seguit de qüestions que han estat fruit d’aquest treball previ. Les teves aportacions 
ens ajudaran a elaborar aquest Pla. 

Emplenar l’enquesta només et portarà entre 10 i 15 minuts. Si per algun motiu no pots contestar a alguna pre-
gunta, simplement deixa-la en blanc.

1. La teva entitat treballa principalment en els següents àmbits de la cooperació al 
desenvolupament (Selecciona totes les opcions que consideris més adequades)

Educació per al Desenvolupament
Refugi, migracions i desplaçament
Economia transformadora
Drets de les Dones
Drets de la Infància
Medi ambient i canvi climàtic
Resolució no violenta de conflictes i pau
Altres (si us plau, especifiqui): 

2. La teva entitat treballa principalment en la següent regió geogràfica (Selecciona 
només l’opció que consideris més adequada)

Regió de Meso-Amèrica 
Regió Andina 
Àfrica Subsahariana
Mediterrània i Orient Mitjà 
Àsia
Europa
Altres (si us plau, especifiqui): 
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3. Quins són els punts febles per a incorporar l’EGIBDH? (Selecciona totes les opcions 
que consideris més adequades)

Limitats coneixements sobre l’EGiBDH
Tensió entre la complexitat requerida alhora de incorporar l’EGiBDH i el dia a dia de 
les entitats
Falta conèixer bones pràctiques portades a terme per altres entitats
Dificultats pe a que les contraparts treballin de de l’EGiBDH
Dificultats per treballar l’EGiBDH des d’una mirada intercultural i de respecte religiós
Tensió entre la mirada a curt termini del projectes (12 mesos) i la realitat que reque-
reix un acompanyament a llarg termini des de l’EGIBDH
Altres (si us plau, especifiqui): 

4. Quines son les fortaleses per a incorporar l’EGIBDH? (Selecciona totes les opcions 
que consideris més adequades)

Voluntat política de l’Ajuntament de Sabadell per acompanyar processos des de 
l’EGiBDH amb les entitats
Motivació de treball per a la transformació i la justícia social de persones que treba-
llen en les entitats
Mirada de cooperació transformadora ja instal·lada en el treball de les entitats. Exis-
teix doncs una base sòlida per al treball des de l’EGiBDH
Altres (si us plau, especifiqui): 

5. Quines accions es podrien posar en marxa per a minimitzar, o fins i tot eliminar, les 
debilitats prèviament identificades? (Selecciona totes les opcions que consideris més 
adequades)

Accions d’intercanvi d’experiències entre les entitats de Sabadell 
Formació sobre l’EGIBDH amb assessoraments individualitzats per projecte
Acompanyament en la realització de diagnòstic intra-organitzacional sobre igualtat 
de gènere
Realitzar diagnòstic de la situació del països on es treballa, incloent perfils de gènere 
per país/regió
Dissenyar i portar a terme formats innovadors i més creatius per augmentat la partici-
pació de les entitats de Sabadell en relació a la incorporació EGiBDH (ex: concurs de 
propostes, exposicions de fotografia participativa, etc.) 
Analitzar les bases de subvencions de l’Ajuntament de Sabadell i els seus instruments 
vinculats des de l’EGiBDH
Altres (si us plau, especifiqui): 
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6. Quins formats per a les accions de formació creus que serien més adequats per a 
enfortir  l’EGIBDH? (Selecciona totes les opcions que consideris més adequades)

Formació sobre l’EGIBDH amb assessoraments individualitzats per projecte
Tallers formatius centrats en casos pràctics sobre l’EGIBDH en intervencions de des-
envolupament
Càpsules audiovisuals formatives sobre temàtiques vinculades amb l’EGIBDH
l’EGIBDH
Taules rodones d’intercanvi d’experiències vinculades amb l’EGIBDH
Altres (si us plau, especifiqui): 

7. Com creus que es podria millorar, o fins i tot augmentar, la participació en les accions 
de formació vinculades a l’EGIBDH? 

8. Voldries formar part d’un grup comissió de gènere per a fer un seguiment del Pla de 
Treball per a millorar l’ EGIBDH? -Disponibilitat d’almenys 1 reunió trimestral- (Selecciona 
només l’opció que consideris més adequada)

SI
NO
No sé
Altres (si us plau, especifiqui): 

En cas afirmatiu, indica si us plau la teva preferència:
Telemàtica
Presencial
Mixta

Moltes gràcies per emplenar l’enquesta! 
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2.b. Resultats del qüestionari online





Amb el suport de:


