
La igualtat 
de gènere
un repte 
arreu del món



La igualtat 
de gènere
un repte 

arreu del món



Per què hem de parlar de cooperació amb pers-
pectiva de gènere? En els inicis de les polítiques de 
Cooperació al desenvolupament als anys 50 i 60, 
les dones eren considerades subjectes passives de 
recepció de l’ajuda i alhora instruments a través 
dels quals gestionar les ajudes mitjançant el seu 
treball de cura familiar o comunitari gratuït. Sense 
cap reconeixement social, econòmic o comunitari. 

D’aquesta manera, les dones seguien amb les se-
ves inacabables tasques de treball dins de la llar i 
fora d’ella, reforçant així els rols socialment creats i 
instal·lats en els seus contextos.

La Cooperació amb perspectiva de gènere ens 
convida a plantejar-nos les accions de solidaritat 
i aprenentatge mutu que tenim des de la nostra 
ciutat amb altres països de manera que puguem 
entendre i considerar les diferents condicions, si-
tuacions i necessitats de les dones i els homes. Ens 
permet conèixer projectes que parteixen d’un ferm 
compromís per a la modificació de la condició i la 

posició de les dones, i que permetin aconseguir 
una societat en la qual les dones tinguin garantit 
l’exercici dels seus drets. 

Observar i comprendre el món des d’una perspecti-
va de gènere ens ajuda a veure com les diferències 
biològiques es transformen en desigualtats socials 
i la forma com això afecta la vida de les persones.

Alhora, també ens dóna l’oportunitat d’anar cons-
truint un relat que posi al centre totes les tasques 
reproductives i de cura de les persones, que tra-
dicionalment han estat assignades a les dones. 
Que els hi doni el valor que realment tenen, perquè 
sense tota aquesta feina massa vegades invisibilit-
zada, el sosteniment de la vida no seria possible. 

Cal facilitar processos d’apoderament de les do-
nes, ja que suposarà l’enfortiment de la seva au-
tonomia individual i col·lectiva i la construcció d’un 
món més just; on les diversitats de gènere, entre 
d’altres, siguin oportunitats per créixer des del res-
pecte i la igualtat.

Enguany hem volgut fer un calendari que mos-
tri alguns projectes que s’estan duent a terme en 
diferents països del món, en els quals es treballa 
per la igualtat entre dones i homes i en l’eradicació 
de totes les desigualtats existents i en la construc-
ció d’un món més equitatiu. Volem visibilitzar tam-
bé la important tasca que es fa a la nostra ciutat 

amb relació a les persones refugiades per motius 
d’orientació i identitat sexual. Tots els projectes que 
us presentem conviden a la solidaritat, la justícia 
social, la pau i l’equitat. 

Us el volem oferir amb la intenció d’aportar un gra 
de sorra en la consecució d’un món més equitatiu, 
just i lliure.

Esperem que us agradi!

Juli Fernàndez i Olivares
Alcalde de Sabadell

Míriam  Ferràndiz i Saus
Regidora de Drets Civils i Ciutadania
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A través dels mitjans audiovisuals, 
nenes, nens i adolescents construeixen un espai propi 
d’apoderament i visibilitat social.

Fundación 
Educación y 
coopEración  
(Educo)

Nicaragua 
Projecte
Nenes, nens i adolescents 
participen en la demanda del 
compliment dels seus drets 
a través d’una estratègia de 
comunicació social, en els 
municipis de Jinotega i San 
Sebastián de Yalí.
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Dia Internacional en 
Memòria de les Víctimes 

de l’Holocaust

Gener 2017



El dret a la salut sexual i 
reproductiva i el dret al propi cos 
de les nenes i dones de Gàmbia 
passa pel seu apoderament personal 
i comunitari.

Fundación 
Wassu

gÀMBia 
Projecte
apoderament per la 
prevenció de la mutilació 
genital femenina a les 
comunitats gambianes.



Dia Europeu per a la Igualtat 
Salarial entre Dones i Homes

Dia Internacional 
Contra la Mutilació 
Genital Femenina

Proclamació de la República 
Àrab Sahrauí Democràtica 
(RASD) a Bir Lehlu (territori 

alliberat pel Frente Polisario)

Dia Contra l’Homofòbia 
en el Futbol

Dia Mundial 
de la Justícia Social

Febrer 2017
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Les cooperatives de dones faciliten assolir la 
igualtat de gènere, l’apoderament de les dones i 
la conscienciació dels homes sobre el valor i les 
aportacions de les dones a la societat.

caMEruN 
Projecte
apoderament de la 
dona, col·laborant 
amb les cooperatives 
rurals.

agErmana-
mEnt sEnsE 
FrontErEs



Març 2017

Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la 

Discriminació Racial

Dia de la Visibilitat 
Transgènere

Dia per la Zero Discriminació

Dia Internacional 
de les Dones
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Sento, per tant, existeixo: l’educació 
emocional en el currículum escolar com 

l’engranatge que aconsegueix que les 
persones, especialment les nenes, es 

valorin a si mateixes i siguin capaces 
de prendre les seves pròpies decisions.

ViladEcaValls 
Vida i pau

guaTEMaLa 
Projecte
Formació social i emocional 
dirigit a nens, nenes, joves, pares 
i mares de família de l’escola 
de desenvolupament rural del 
municipi d’uspantán-Quiché.



Abril 2017
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Dia  Internacional 
del Poble Gitano

SAnT JORDI 

Dia de la Visibilitat Lèsbica

DILLUnS DE PASQUA

DIVEnDRES SAnT

Dia Internacional 
per l’Educació



La igualtat d’oportunitats de feina i a la 
feina és un objectiu clau per a promoure 
l’accés de les dones a un treball digne en 

condicions de llibertat i seguretat.

Fundació 
JosEp 
comaposada – 
sindicalistEs 
solidaris MarrOc

Projecte
Treball decent per 
a tots i totes.



Maig 2017
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DIA INTERNACIONAL  
DEL TREbALL

APLEC DE LA SALUT
Dia Internacional Contra la 
Lesbofòbia, l’Homofòbia, la 

Bifòbia i la Transfòbia 

Dia Internacional de les 
Dones per la Pau i 
el Desarmament

Dia Internacional d’Acció 
per a la Salut de les Dones

Dia Internacional de les 
Famílies

Dia de la Signatura de 
l’Agermanament de Sabadell 

amb l’Argub 
(Sàhara Occidental)

Dia Mundial del Comerç Just

Dia Mundial de la Diversitat 
Cultural per al Diàleg i el 

Desenvolupament (UnESCO)



Moltes vegades quan pensem en persones 
refugiades pensem que fugen de guerres, 

però refugiada o refugiat pot ser qualsevol 
persona perseguida, per exemple, per motius 

d’orientació sexual i identitat de gènere. 
Recordem que a 72 països del món encara és 

un delicte l’homosexualitat.

comissió
catalana 
d’aJuda al 
rEFugiat 
(ccar)

cAtALUNYA
Projecte
La defensa del drets 
d’asil i els drets de les 
persones refugiades.



Juny 2017
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Dia Internacional 
de l'Orgull LGbTI

SAnT JOAn

Dia Internacional dels Infatns 
Víctimes d’Agressions

Dia Mundial de les
Persones Refugiades

Dia Mundial contra el 
Treball Infantil

Dia Internacional per a 
l’Eliminació de la Violència 

Sexual en els Conflictes



Cal acompanyar les treballadores en el seu 
procés d’apoderament i així, afavorir la 

seva participació en els espais de presa 
de decisions i diàleg social, tenint especial 

cura de les dones indígenes.

Fundació 
priVada pau 
i solidaritat 
(ccoo)

guaTEMaLa 
Projecte
Promoció de la igualtat de 
gènere a través dels espais 
de diàleg social en què 
participen els treballadors i 
les treballadores.



Juliol 2017
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Dia Internacional 
del Treball Domèstic

Dia Mundial contra el Tràfic 
de Persones31



PErÚ 
Projecte
Defensa de l’amazònia 
a través de “comunitats 
productives”amb 
enfocament de sostenibilitat 
i gènere en el marc de 
coresponsabilitat global.

Les comunitats indígenes s’agrupen i s’organitzen per 
trobar solucions als problemes de desenvolupament 

econòmic i social del territori, i la participació 
equitativa de dones i homes.

lliga dEls 
drEts dEls 
poblEs



Agost 2017

Dia Internacional 
de la Joventut 

Dia Internacional 
de la Solidaritat

Dia Internacional 
dels Pobles Indígenes
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XarXa 
solidÀria 
sabadEll - 
colòmbia

cOLÒMBia 
Projecte
Joves constructors de 
pau i convivència en 
col·legis públics de barris 
perifèrics de Bogotà.

El masclisme està lligat a la violència quotidiana 
també a les escoles, per això aquest projecte 
planteja que els col·legis són territoris de pau i 
convivència per a la reconciliació.



Setembre 2017
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DIADA nACIOnAL 
DE CATALUnyA

FESTA MAJOR
DE SABADELL

Dia Internacional Contra 
l’Explotació Sexual 
i el Tràfic de Dones

Dia d’Acció Global per a la 
Despenalització de 

l’Avortament

Dia Internacional del/de la 
Cooperant 

Dia Internacional de
 l’Alfabetització

Dia Internacional 
de la Pau

Dia Internacional de 
la Bisexualitat



associació 
indian 
sunrisEs i 
sonrisas dE 
bombay

ÍNDia 
Projecte
colors of india. 
Economia social en els 
slums de Bombai.

La incorporació de les dones a 
l’àmbit laboral remunerat els ofereix 
l’oportunitat d’aprendre i formar-se, de 
manera que puguin arribar a ser part 
de les forces productives de la seva 
economia, apoderant-se pel camí.



Octubre 2017

Dia Internacional de la nena
Dia Internacional 

de les Dones Rurals
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Dia de la Unitat nacional 
del Poble Sahrauí

Dia Internacional 
dela no Violència

Dia Internacional d’Acció 
per a la Despatologització 

de la Transsexualitat

Dia dels Homes contra les 
Violències Masclistes

Dia Internacional 
per a l’Eradicació 

de la Pobresa

Dia de la Visibilitat  
Intersexual



La transformació estructural d’una societat 
no és possible sense treballar pel compliment 
dels drets de les dones, especialment el dret 
a una vida lliure de violències.

assEmblEa 
local 
crEu roJa 
a sabadEll

BOLÍVia 
Projecte
Dones emprenedores 
fomenten viure en un 
ambient lliure de violència 
al districte 8 de la ciudadela 
andrés ibañez, Santa cruz 
de la Sierra.



Novembre 2017
30 31 1 2 3 4 5  

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 1 2 3

TOTS SAnTS

Dia Internacional 
per a l’eliminació 
de les Violències 
envers les Dones

Dia Internacional dels 
Drets dels Infants

Dia Internacional 
de la Transsexualitat

Dia Internacional de les 
Ciutats per la Vida -

no a la Pena de Mort



MOÇaMBic 
Projecte
Stop: dispositiu de 
reivindicació de drets i 
apoderament de dones 
joves a Maputo.

Les nenes i les noies en situació de 
prostitució de carrer tenen dret 
a una vida lliure de violències i a 
gaudir dels drets de la infància.

Fundació 
main



Desembre 2017
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DIA DE LA 
COnSTITUCIó ESPAnyOLA

Dia Mundial de la 
Lluita Contra la Sida

Dia Internacional 
del Voluntariat 

Dia Internacional 
dels Drets Humans

 Dia Internacional 
de les Persones Migrants

 Dia Internacional 
de la Solidaritat Humana

nADAL SAnT ESTEVE



GUAteMALA
Formació social i 
emocional dirigit a nens, 
nenes, joves, pares i mares 
de família de l’escola de 
desenvolupament rural 
del municipi d’uspantán-
Quiché.

GUAteMALA
Promoció de la igualtat 
de gènere a través dels 
espais de diàleg social 
en què participen 
els treballadors i les 
treballadores.

NIcArAGUA
Nenes, nens i adolescents 
participen en la demanda 
del compliment dels 
seus drets a través d’una 
estratègia de comunicació 
social, en els municipis de 
Jinotega i San Sebastián 
de Yalí. 

PerÚ
Defensa de l’amazònia 
a través de “comunitats 
productives”amb 
enfocament de 
sostenibilitat i gènere en el 
marc de coresponsabilitat 
global. 

coLÒMBIA
Joves constructors 
de pau i convivència 
en col·legis públics 
de barris perifèrics de 
Bogotà. 

BoLÍVIA
Dones emprenedores 
fomenten viure en 
un ambient lliure de 
violència al districte 8 de la 
ciudadela andrés ibañez, 
Santa cruz de la Sierra.
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MArroc
Treball decent 
per a tots i 
totes .

cAMerÚN
apoderament de la 
dona, col·laborant 
amb les cooperatives 
rurals.

GÀMBIA
apoderament per la 
prevenció de la mutilació 
genital femenina a les 
comunitats gambianes.

MoÇAMBIc
Stop: dispositiu de 
reivindicació de 
drets i apoderament 
de dones joves a 
Maputo.

ÍNDIA
colors of india. 
Economia social 
en els slums de 
Bombai.

cAtALUNYA
La defensa del drets 
d’asil i els drets 
de les persones 
refugiades.



És un procés mitjançant el qual les 
dones es transformen en agents 
actius de les seves pròpies vides. 
Les dimensions claus d’un procés 
d’apoderament són: canvis en la 
concepció de ser dona i la valoració 
del que és femení, autonomia sobre 
el propi cos i control de la sexualitat, 
organització col·lectiva i canvis en la 
posició subordinada en les relacions 
de gènere.

L’equitat és un concepte de justícia 
amb l’objectiu de reduir les bretxes 
entre persones. L’equitat de gènere 
implica la possibilitat de tractaments 
diferenciats per corregir desigualtats 
de partida entre dones i homes.

GLOSSARI

La dimensió estructural de la po-
bresa permet contextualitzar a les 
persones i no aïllar-les com a grups 
causants d’aquesta situació. Per això, 
la pobresa no és responsabilitat de 
les persones pobres sinó de rela-
cions de poder a diferents nivells. 
L’enfocament de drets i de gènere 
per a combatre la pobresa permet 
analitzar les relacions de poder i 
els rols de gènere - en la família i 
en la comunitat - que revelen que 
les dones i els homes són pobres i 
vulnerables de manera diferent i des-
igual, així com són diferents les seves 
estratègies per a la supervivència.

Els tres elements normalment 
identificats de la feminització de 
la pobresa (ingressos) són: que les 
dones representen un percentatge 
desproporcionat de la pobresa mun-
dial, que aquesta tendència està en 
augment, i que l’increment femení 
de la proporció de pobresa es rela-
ciona amb la creixent incidència de 
dones que encapçalen una llar. Les 
polítiques d’ajustament impacten 
en la disponibilitat de recursos de 
les dones i en el seu accés als recur-
sos econòmics i socials que hauria 
d’oferir l’Estat.

 
És el conjunt de drets que tenen les 
persones com a subjectes i els deu-
res que se’n deriven. Històricament, 
el debat de la ciutadania està estre-
tament unit a les relacions de poder 
o de dominació dels homes sobre 
les dones negant-les l’exercici de la 
mateixa.
La ciutadania plena avui implica des 
del dret a un mínim benestar i segu-
retat econòmica fins a viure la vida 
d’acord amb les pròpies decisions 
amb relació a l’orientació sexual i la 
identitat de gènere (drets LgBTi).

L’enfocament de gènere i desenvolu-
pament planteja superar les des-
igualtats entre dones i homes com a 
part d’una concepció del desenvolu-
pament que prioritza les accions que 
restableixen el valor d’allò que fan 
les dones i li donin visibilitat. això 
vol dir: redistribuir equitativament 
les activitats entre els sexes i el seu 
valor, valorar de manera equitativa 
els diferents treballs, qüestionar les 
estructures socials i els valors que re-
produeixen les desigualtats i enfortir 
el poder de decisió de les dones.

APODERAMENT 
DE LES DONES

EQUITAT 
DE GÈNERE

POBRESA

FEMINITZACIÓ 
DE LA POBRESA

DRETS 
CIUTADANIA

GÈNERE I 
DESENVOLUPAMENT
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ENTITATS 
COL·LABORADORES

La regidoria de drets civils i ciutadania de l’ajuntament de Sabadell, dóna suport a diferents projectes de coo-
peració que entitats de la ciutat realitzen a països d’arreu del món.  Enguany, per a l’elaboració d’aquest calen-
dari, s’ha fet la selecció de 12 projectes, amb perspectiva de gènere. Les entitats encarregades de dur a terme 
aquests projectes han cedit desinteressadament les imatges que conformen aquesta edició.

AGERMANAMENT SENSE FRONTERES
agermanament@agermanament.org 
www.agermanament.org

ASSEMBLEA LOCAL CREU ROJA A SABADELL
 informacio@sabadell.creuroja.org 
www.creuroja.org

ASSOCIACIÓ INDIAN SUNRISES / 
SONRISAS DE BOMBAY
indiansunrises@yahoo.es
info@sonrisasdebombay.org
www.Indiansunrises.blogspot.com.es
www.sonrisasdebombay.org 

COMISSIÓ CATALANA D’AJUDA AL REFUGIAT 
(CCAR)
ccar@cear.es 
www.ccar.cat

FUNDACIÓ JOSEP COMAPOSADA - 
SINDICALISTES SOLIDARIS 
sindicalistes@sindicalistessolidaris.org
www.sindicalistessolidaris.org

FUNDACIÓ MAIN
fundaciomain@fundaciomain.org
www.fundaciomain.org

FUNDACIÓ PRIVADA PAU I SOLIDARITAT (CCOO)
pauisolidaritat@ccoo.cat
www.ccoo.cat/aspnet/pauisolidaritat.aspx

FUNDACIÓN  EDUCACIÓN Y COOPERACIÓN 
(EDUCO) 
info@educo.org 
www.educo.org

FUNDACIÓN WASSU
fundacion.wassu@uab.cat 
www.mgf.uab.cat

LLIGA DELS DRETS DELS POBLES
 info@dretsdelspobles.org
www.dretsdelspobles.org

VILADECAVALLS VIDA I PAU  
info@vidaipau.com 

XARXA SOLIDÀRIA SABADELL-COLÒMBIA 
presidencia.xarxa.sabadell.col@gmail.com
www.xarxasolidariasabadell-colombia.blogspot.com.es    



Aquest calendari ha estat possible gràcies a la 

col·laboració de diverses entitats ciutadanes. 

Agraïm les imatges que cadascuna d’elles ens ha 

cedit  per dur a terme aquesta edició.  

Textos: Indera Consultoria de Gènere

MÉS InFORMACIó:

Regidoria de Drets Civils i Ciutadania 

C. de Sant Pau, 34. 08201 Sabadell 

Tel. 93 745 19 53

 www.sabadell.cat/dretscivils

 www.sabadell.cat/cooperacio

 dretscivils@ajsabadell.cat

      sbddretscivils

      @sbddretscivils

 

SIAD Sabadell (Servei d’Informació i Atenció a les Dones)

C. de Vidal, 146. 08208 Sabadell

Tel. 93 724 61 67 / 93 724 61 68

 www.sabadell.cat/genere

 genere@ajsabadell.cat

Hi col·labora:

La igualtat 
de gènere

un repte 
arreu del món


