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1	
L’equitat entre les dones i els homes és un objectiu que 
ha estat acceptat per governs d’arreu del món i per orga-
nitzacions internacionals i consagrat en diferents acords i 
compromisos internacionals, per a l’assoliment dels quals 
ha estat fonamental l’impuls de les dones i feministes 
dels moviments socials i de l’àmbit institucional governa-
mental. En el marc de les seves competències exclusives 
en polítiques de gènere, el govern de la Generalitat de 
Catalunya ha traduït aquest consens en diferents textos 
normatius i de planificació conscient que l’assoliment 
d’aquesta fita és a llarg termini, perquè implica transfor-
mar les estructures socials i institucionals així com els 
valors i els models patriarcals hegemònics que perpetuen 
i reprodueixen la desigualtat. 

2	
L’equitat entre dones i homes és també una qüestió crí-
tica per al desenvolupament. Aconseguir nivells equiva-
lents de benestar per a dones i homes no només és un 
assumpte de justícia i, per tant, un objectiu en si mateix, 
sinó que és part integral de l’enfocament de desenvolu-
pament basat en drets, al qual s’adhereix la cooperació 
al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. En 
efecte, la recerca d’un desenvolupament humà sosteni-
ble, orientat a ampliar les capacitats de totes les perso-
nes i les seves opcions de viure la vida que desitgen, no 
pot tenir resultats efectius si no possibilita que les dones 
i els homes gaudeixin en igualtat de condicions dels 
beneficis, oportunitats, recursos i recompenses valorades 
per la societat. 

3	
Donar suport a la igualtat entre dones i homes també 
contribueix a assolir altres objectius de desenvolupa-
ment com l’eradicació de la pobresa, l’eficiència de les 
inversions en l’àrea social o la governabilitat democràtica. 
L’aposta per l’equitat es fonamenta, a més, en evidències 
que les accions de desenvolupament són més eficaces 
si tenen en compte les diferències i desigualtats entre 
dones i homes: els projectes fracassen moltes vegades 
perquè se suposa que homes i dones tenen iguals condi-
cions de vida i oportunitats de partida, la qual cosa no és 
certa, o perquè no s’ha considerat de quina manera les 
cultures actuen respecte a allò que és permès o restringit 
per a cada gènere, la qual cosa genera conflictes no desi-
tjats o previstos. 

4	
En l’última dècada s’ha arribat a un ampli consens in-
ternacional segons el qual, per promoure l’equitat entre 
dones i homes en el desenvolupament, s’ha de posar 
en marxa una doble estratègia. D’una banda promoure 
l’equitat entre dones i homes en les polítiques mitjançant 
l’aplicació de la perspectiva de gènere (transversalització 
o mainstreaming de gènere) i d’altra banda impulsar ac-
cions específiques que afavoreixin les dones i promoguin 
el seu apoderament.

Introducció
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5	
Les Directrius fan referència a la primera d’aquestes 
estratègies i el seu objectiu és servir de guia per al 
govern de la Generalitat de Catalunya i els actors de la 
cooperació catalana en la promoció de l’equitat entre les 
dones i els homes en la política de cooperació al des-
envolupament. Aquestes Directrius constitueixen així el 
principal instrument de planificació previst al Pla director 
de cooperació al desenvolupament 2007-2010 (PD 2007-
2010) per a desplegar l’objectiu transversal de promoure 
l’equitat entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació 
de la perspectiva de gènere. Donat que es tracta d’un 
document guia i, per la seva naturalesa d’impuls i desple-
gament de la promoció de l’equitat entre dones i homes, 
l’horitzó temporal d’aquestes Directrius compromet més 
d’un cicle de planificació. Així doncs, la seqüenciació de 
les actuacions en el curt, mig i llarg termini correspon a 
dos cicles de planificació.

6	
El procés d’elaboració i publicació de les Directrius ha 
transcorregut per quatre etapes. Una primera etapa de 
definició de la proposta de metodologia per a l’elaboració 
de les Directrius i validació d’aquesta per part dels òrgans 
de coordinació i col·laboració i dels òrgans consultius 
de la cooperació catalana (Comissió Interdepartamen-
tal de Cooperació al Desenvolupament, Comissió de 
Coordinació amb els Ens Locals i Consell de Cooperació 
al Desenvolupament). Una segona etapa d’elaboració 
de la proposta de document de Directrius en què s’han 
encarregat a consultores especialistes en gènere tres do-
cuments de referència per als nivells de transversalització 
estratègica, operativa i institucional. Una tercera etapa de 
presentació de l’esborrany, discussió i adopció en el marc 
dels òrgans de coordinació i col·laboració i els òrgans 
consultius. I, finalment, una quarta etapa de publicació, 
difusió i presentació pública de les Directrius als actors 
de la cooperació catalana i dels països socis. 

7
Com en tots els documents estratègics, al llarg del 
procés d’elaboració de les Directrius s’ha volgut donar 
compliment al principi de participació. Això s’ha traduït 
en l’adopció d’una metodologia de treball oberta a una 
multiplicitat d’actors, públics i privats, del sistema de 
cooperació catalana al desenvolupament. 

8
Concretament, es va constituir un grup ad hoc conformat 
per la Direcció General de Cooperació al Desenvolupa-
ment i Acció Humanitària (DGCDAH), l’Agència Catalana 
de Cooperació al Desenvolupament (ACCD), els depar-
taments de la Generalitat i la resta d’actors representats 
en els òrgans de coordinació i col·laboració i òrgans con-
sultius, així com d’altres actors amb expertesa rellevant 
per al procés. El grup va identificar de forma participa-
tiva i conjunta els continguts i els requeriments mínims 
de les Directrius i va consensuar i validar els principals 
lineaments estratègics del document en els tres nivells 
de transversalització. De manera complementària, les 
consultores que han acompanyat l’elaboració d’aquestes 
Directrius han realitzat entrevistes, grups focals i enques-
tes a persones amb responsabilitats sectorials, trans-
versals i institucionals en relació amb l’equitat entre les 
dones i els homes (veure annex 2). Finalment, com ja és 
habitual, s’ha circulat el primer esborrany entre les perso-
nes membres dels òrgans consultius per que presentes-
sin esmenes i comentaris de forma prèvia a les sessions 
plenàries de debat i dictamen del document.
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9
Aquestes Directrius s’organitzen de la següent manera. 
En el primer capítol s’aborda el marc i documents de 
referència catalans, estatals, europeus i internacionals de 
les Directrius. En el segon capítol s’examina breument en 
què han consistit les actuacions i els esforços de la co-
operació catalana orientats a l’equitat entre les dones i els 
homes. En el tercer capítol es presenta l’objectiu general 
del document de Directrius així com el marc de referència 
conceptual que es concreta en unes recomanacions prè-
vies identificades com a bones pràctiques. En els capítols 
quart, cinquè i sisè s’aborda el nucli de les Directrius, és  
a dir, es plantegen els diferents nivells i etapes de trans-
versalització de la promoció de l’equitat entre les dones  
i els homes i que corresponen amb els àmbits estratègic, 
operatiu i institucional.  

10
L’àmbit estratègic es refereix a l’espai d’interlocució  
i diàleg polític amb els diferents actors de la cooperació 
al Nord i al Sud. Així mateix, incorpora la transversalitza-
ció en l’àmbit de la planificació, el seguiment i l’avaluació 
estratègics de la política de cooperació al desenvolupa-
ment. L’àmbit operatiu es refereix a la incorporació de 
la promoció de l’equitat entre les dones i els homes en 
l’àmbit de l’execució de la política, i la seva articulació  
al voltant de les diferents fases del cicle del projecte/ 
programa (identificació, definició, execució, seguiment  
i avaluació).  Finalment, l’àmbit institucional es refereix  
a les dimensions organitzativa i institucional de la Genera-
litat de Catalunya i dels actors de la cooperació catalana. 

11	
Finalment, en el setè capítol s’aborden aspectes relacio-
nats amb el desplegament, el seguiment i l’avaluació de 
les Directrius i s’enumeren els mitjans i els recursos, tant 
econòmics com humans, que hauran de servir per donar 
compliment als objectius previstos. 
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12
El marc normatiu en què s’insereixen les Directrius està 
encapçalat per l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (EAC) 
de 2006 com a norma fonamental de l’ordenament jurídic 
català. L’EAC estableix que els poders públics de Cata-
lunya han de promoure el valor de l’equitat de gènere (art. 
4) i garantir la transversalitat en la incorporació de la pers-
pectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques 
públiques —inclosa, per tant, la de cooperació al desen-
volupament— per a aconseguir la igualtat real i efectiva  
i la paritat entre dones i homes (art. 4.2). 

13
En relació amb l’esforç per introduir la transversalitat  
de la igualtat d’oportunitats entre les dones i els homes, 
convé assenyalar que la Llei 13/1989, del 14 de des-
embre, d’organització, procediment i règim jurídic de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya es fa ressò 
de la necessitat d’introduir la igualtat en les polítiques  
i mesures que adopti el Govern. Cal, doncs, que el princi-
pi de la transversalitat impregni totes aquestes actuacions 
i que, a més, se’n faci un informe d’impacte de gènere. 

14
En aquesta línia se situa el Pla de Polítiques de dones  
de la Generalitat de Catalunya (2008-2011) en establir 
com un dels eixos prioritaris la “transversalització de les 
polítiques de dones a les administracions públiques”. El 
Pla preveu un seguit d’actuacions orientades a l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en els processos de planifi-
cació, disseny, implementació, seguiment i avaluació de 
les polítiques públiques dels departaments de la Gene-
ralitat i a promoure-les a l’administració local i a altres 
àmbits de la societat. 

15	
Finalment, cal destacar també, entre altres, la Llei 
8/2006, de 5 de juliol, de mesures de conciliació de  
la vida personal, familiar i laboral del personal al servei 
de les administracions públiques de Catalunya; la Llei 
5/2008, de 24 d’abril del dret de les dones a eradicar  
la violència masclista o la Resolució ASC/437/2007,  
de 5 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord  
de Govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció 
i el desenvolupament d’estadístiques desagregades per 
sexes; i el Projecte de Llei per a una nova ciutadania 
i per a la igualtat efectiva entre dones i homes, aprovat  
el 7 de setembre de 2010 pel Govern de la Generalitat  
de Catalunya.

16
En el marc de la cooperació al desenvolupament,  
la Llei 26/2001, de cooperació al desenvolupament,  
reconeix com a valors de la cooperació catalana la 
igualtat i l’equitat en les relacions entre persones així 
com la defensa i la promoció de les persones i col·lectius 
més desfavorits o dels que sofreixen discriminacions 
polítiques o econòmiques per raons de sexe (art. 3.b i e). 
A més, planteja que una de les finalitats de la coopera-
ció al desenvolupament ha de ser l’impuls de la igualtat 
d’oportunitats entre sexes en l’accés efectiu als recursos, 
als serveis, a l’educació i a la formació i, en especial, la 
potenciació de la plenitud dels drets humans i les lliber-
tats fonamentals de les dones i dels infants (art. 4.d).  
En coherència, la defensa de l’equitat entre dones i  
homes i la promoció dels drets de les primeres esdevé 
una de les principals prioritats de les actuacions de  
cooperació al desenvolupament (art. 5.3.e). 

Marc i documents  
de referència
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17
En aplicació de la Llei, el PD 2007-2010 recull com a ob-
jectiu transversal la promoció de l’equitat entre les dones 
i els homes, fet que obliga la Generalitat de Catalunya a 
incorporar-la de forma efectiva en totes les actuacions 
de cooperació al desenvolupament que promogui. El PD 
2007-2010 combina aquesta estratègia amb actuacions 
específiques orientades a l’apoderament de les dones. És 
a dir, la integració de la promoció de l’equitat entre les do-
nes i el homes en la política de cooperació al desenvolu-
pament es complementa amb un objectiu estratègic de la 
línia de desenvolupament adreçat a promoure l’increment 
de les capacitats i de l’autonomia de les dones.  

18
El marc normatiu i de planificació de l’estat espanyol es 
presenta en uns termes molt similars. La Llei 23/1998, 
de 7 de juliol, de Cooperació Internacional per al Des-
envolupament atorga una base jurídica a la igualtat 
d’oportunitats entre dones i homes com a principi rector 
de la cooperació espanyola. L’art. 7.c estableix com 
una de les prioritats sectorials la “protecció i respecte 
dels drets humans, igualtat d’oportunitats, participa-
ció i integració social de la dona (...)”. En coherència, 
el Pla director de la cooperació espanyola 2009-2012 
reafirma “la necessitat de combinar la doble prioritat de 
l’apoderament i el mainstreaming de gènere per assolir  
la igualtat i l’equitat de gènere com a objectius per al des-
envolupament” (pàg. 101). De manera complementària, 
la cooperació espanyola va aprovar el 2007 l’Estratègia 
de Gènere en Desenvolupament en la que s’estableixen 
els passos a seguir per aplicar la transversalització de 
manera efectiva, en els nivells formal i real, així com les 
línies d’intervenció, les actuacions prioritàries i els actors 
involucrats. 

19
 D’altra banda, la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, 
per a la igualtat efectiva de dones i homes recull un pre-
cepte específicament orientat a la cooperació al desen-
volupament en el qual es diu que “Totes les polítiques, 
plans, documents de planificació estratègica, tant sec-
torial como geogràfica, i eines de programació operativa 
de la cooperació espanyola per al desenvolupament, 
inclouran el principi d’igualtat entre dones i homes com 
un element substancial en la seva agenda de prioritats, i 
rebran un tractament de prioritat transversal i específica 
en els seus continguts, contemplant mesures concre-
tes per al seguiment i l’avaluació d’assoliments per a la 
igualtat efectiva en la cooperació espanyola al desenvolu-
pament” (art. 32).

20
Pel que fa a l’àmbit europeu, s’ha de destacar la  
Comunicació de la Comissió al Parlament europeu  
i al Consell sobre igualtat de gènere i apoderament de les 
dones en la cooperació al desenvolupament [SEC(2007) 
332]. Aquesta Comunicació referenda l’estratègia doble 
que comprèn, per un costat, la transversalització de 
la perspectiva de gènere en totes les polítiques i, per 
l’altra, el finançament de mesures que donin suport a 
l’apoderament de les dones. Per implementar-la s’ha 
aprovat un document operacional anomenat Pla d’Acció 
de la Unió Europea sobre igualtat de gènere i apodera-
ment de les dones en el desenvolupament 2010-2015.  
El Pla reconeix la multiplicitat d’objectius si bé busca ac-
celerar l’assoliment dels Objectius de Desenvolupament 
del Mil·lenni (ODM) a més de contribuir a la consecució 
dels objectius recollits a la Convenció sobre l’eliminació 
de totes les formes de discriminació contra les dones (en 
les seves sigles en anglès CEDAW), la Plataforma d’Acció 
de Beijing i el Programa d’Acció del Caire sobre la pobla-
ció i el desenvolupament. 
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21
Per acabar, convé destacar que aquestes Directrius 
també es fonamenten i estan en consonància amb els 
principals acords i objectius internacionals per a la igual-
tat de gènere i el desenvolupament signats i ratificats per 
molts països socis de la cooperació catalana i per l’Estat 
espanyol. Entre aquests cal destacar, en primer lloc, la 
CEDAW, que estableix que “Els Estats Parts prendran 
en tots els àmbits, i en particular en les esferes política, 
social, econòmica i cultural, totes les mesures apropia-
des, fins i tot de caràcter legislatiu, per assegurar el ple 
desenvolupament i progrés de la dona, amb l’objectiu de 
garantir-li l’exercici i el gaudi dels drets humans i les lliber-
tats fonamentals en igualtat de condicions amb l’home” 
(art. 3). 

22
Per altra banda, la Declaració i la Plataforma d’Acció 
emanades de la quarta conferència mundial sobre la 
dona de Beijing de 1995 estableixen actuacions i mesu-
res orientades a l’apoderament de les dones en diferents 
àmbits (salut, educació i capacitació, economia, partici-
pació política, etc.) juntament amb la transversalització 
de la perspectiva de gènere (gender mainstreaming). En 
relació amb aquest últim punt, la  Declaració i la Platafor-
ma d’Acció assenyalen que: “En abordar la qüestió dels 
mecanismes per a la promoció de l’avenç de la dona, els 
governs i altres agents han de fomentar la formulació de 
polítiques actives i visibles per a la incorporació d’una 
perspectiva de gènere en totes les polítiques i programes 
de manera que, abans que s’adoptin les decisions, es 
realitzi una anàlisi dels seus possibles efectes per a un  
i altre sexe” (art. 202). 

23
Alhora, el tercer dels ODM fixats l’any 2000 per les 
Nacions Unides a assolir el 2015 fa referència a l’equitat 
de gènere. Les fites a assolir comprenen la igualtat de 
gènere en tots els nivells d’educació i en tots els àmbits 
de treball, el control equitatiu dels recursos per part de 
les dones i dels homes i una representació igual en la 
vida pública i política.

24	
De manera complementària, Nacions Unides ha aprovat 
una sèrie de resolucions en l’àmbit de la promoció de 
l’equitat entre dones i homes, entre les que volem desta-
car la resolució 1325, aprovada pel Consell de Seguretat 
l’octubre de 2000, i que reconeix específicament les con-
seqüències dels conflictes, i especialment de la violència 
sexual contra les dones i les nenes i insta a incrementar 
la participació de les dones en la prevenció, la gestió i la 
solució de conflictes.

25	
Aquest marc de referència internacional s’ha desenvolu-
pat i aterrat per mitjà d’alguns instruments d’abast regio-
nal que cal tenir en compte. En relació amb la violència 
contra les dones, sobresurt la Convenció Interamericana 
per prevenir, sancionar i eradicar la violència contra la 
dona de 1994, altrament coneguda com Convenció de 
Belem do Pará.  En aquesta Convenció s’afirma el dret 
de les dones a una vida lliure de violència i de qualsevol 
forma de discriminació. Per la seva banda, el continent 
africà va adoptar el 2003 el Protocol a la Carta Africana 
de Drets Humans i dels Pobles, conegut com el Protocol 
de Maputo, en el qual els estats signataris es comprome-
ten a promoure els drets de les dones africanes d’acord 
amb els estàndards internacionals. 
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26
Aquestes Directrius no sorgeixen del buit sinó que 
s’emmarquen en un esforç col·lectiu en què societat 
civil i administració pública han treballat per incorporar, 
de manera progressiva, la perspectiva de gènere en les 
seves estructures orgàniques i actuacions de cooperació 
al desenvolupament. Les Directrius són, doncs, hereves 
d’un seguit d’iniciatives que s’han anat adoptant progres-
sivament en els nivells estratègic, operatiu i institucional. 

27
En el nivell estratègic, el primer Pla director de coope-
ració al desenvolupament (2003-2006) elaborat a partir 
de l’aprovació de la Llei de cooperació establia que les 
qüestions relacionades amb el gènere havien d’inspirar 
de manera transversal tota la política de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat. El gènere es con-
vertia en un dels quatre principis transversals d’aquesta 
política, juntament amb la governabilitat democràtica 
i l’enfortiment del teixit social, la cultura de la pau i els 
drets humans i el medi ambient. 

28
En la revisió que es va fer d’aquest Pla director el 2005, 
a través de la Resolució 351/VII del Parlament de Cata-
lunya, es va ampliar el reconeixement de la importància 
estratègica de l’equitat de gènere en incloure una nova 
àrea de treball específica, inexistent fins aleshores, 
dedicada a l’equitat entre dones i homes, amb l’objectiu 

associat de “Reduir les desigualtats reals entre dones i 
homes, aplicant els enfocaments de gènere i el principi 
d’acció positiva per a millorar l’accés de les dones als 
drets polítics, civils, econòmics, socials i culturals”. Així 
mateix, es va substituir la denominació “principis trans-
versals” per la d’“objectius transversals” i l’objectiu de 
gènere va passar a anomenar-se d’“equitat home-dona”. 
En el PD 2007-2010 es renovava aquest compromís i es 
mantenia l’objectiu transversal de promoció de l’equitat 
entre les dones i els homes mitjançant l’aplicació de la 
perspectiva de gènere, juntament amb l’objectiu estratè-
gic d’apoderament de les dones, al qual s’associava un  
percentatge mínim de l’Ajut Oficial al Desenvolupament 
(AOD) de la Línia estratègica de desenvolupament situat 
en el 15%.

29	
L’agenda per a la transversalització de l’equitat s’ha 
desplegat en cadascun dels Plans anuals de coopera-
ció al desenvolupament, com a principal instrument de 
programació de l’activitat de l’administració de la Genera-
litat en aquest àmbit. Els Plans anuals han establert, per 
exemple, la necessitat d’aplicar la perspectiva de gènere 
als principals documents de planificació, seguiment i 
avaluació de la política pública de cooperació al desenvo-
lupament que s’hagin d’adoptar en cada exercici, com les 
Estratègies País Prioritari (EPP), la Memòria de coopera-
ció al desenvolupament o les Directrius d’avaluació, entre 
d’altres. 

Antecedents en la 
transversalització 
de l’equitat entre les 
dones i els homes en 
la cooperació catalana 
al desenvolupament 
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30
Així, la Memòria 2008 de la cooperació catalana, com  
a principal eina de seguiment de les actuacions executa-
des, va incorporar per primer cop el Marcador d’Igualtat 
de Gènere del Comitè d’Ajut al Desenvolupament (CAD) 
de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupa-
ment Econòmic (OCDE). La finalitat d’aquest Marcador 
és millorar la detecció de la transversalització de l’equitat 
entre les dones i els homes en les diferents actuacions 
finançades de cooperació al desenvolupament. La 
informació que proporciona el Marcador del CAD és més 
qualitativa que no pas quantitativa perquè identifica les 
actuacions que s’orienten cap a aquest objectiu. Així,  
el Marcador classifica les actuacions en funció de tres valors 
(marcador principal, marcador significatiu i marcador  
no orientat), d’acord amb el grau en què aquestes han 
promogut l’equitat entre les dones i els homes.

31
Paral·lelament, hi ha hagut una iniciativa orientada a ana-
litzar l’AOD de la cooperació catalana en relació amb les 
qüestions de gènere. En el marc de la campanya Mou-te 
per la igualtat. És de justícia (Ajuda en Acció, InterRed i 
Entreculturas), es va publicar l’Anàlisi de gènere en l’AOD 
de la cooperació catalana (Indera, 2009). En aquest infor-
me s’analitzava “l’apropament que fa el govern català de 
la promoció de l’equitat de gènere mitjançant la coopera-
ció al desenvolupament, per identificar tant les fortaleses 
com les debilitats en la construcció d’una agenda política 
que formalitzi accions cap a l’equitat de gènere” (pàg. 5). 
L’informe, després d’haver identificat i analitzat les actua-
cions de la cooperació catalana dels anys 2007 i 2008 
així com les capacitats institucionals, formulava algunes 
recomanacions per reforçar l’enfocament de gènere. 

32	
En relació amb el nivell operatiu, la cooperació catalana 
ha incorporat i impulsat la promoció de l’equitat entre les 
dones i els homes en les diverses modalitats a través de 
les quals es canalitza l’ajut. En relació amb la modalitat 
multilateral, l’ACCD, a través de diferents acords amb 
el Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides 
per a la Dona (UNIFEM), que des del 2 de juliol de 2010 
forma part de l’entitat ONU Dones, ha donat suport, 
entre d’altres: 1. A l’Instituto Nacional de las Mujeres de 
l’Uruguai (INMujeres), que és la unitat del govern encarre-
gada de liderar les polítiques per a la igualtat de gènere 
al país; 2. A quatre seccions de família dels tribunals 
regionals de Tànger-Tetouan (Marroc) per a l’aplicació 
del nou codi de família; 3. A la iniciativa América Lati-
na Genera del Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament (PNUD) que té per objectiu la creació 
i difusió d’un sistema de gestió del coneixement per a 
l’equitat de gènere; 4. A la planificació i l’elaboració de 
pressupostos sensibles al gènere a escala local al Ma-
rroc. Paral·lelament, l’ACCD ha donat suport, mitjançant 
la modalitat bilateral d’iniciativa directa, al Ministeri de la 
Dona de Moçambic en el desplegament del seu Progra-
ma Nacional d’Acció per a l’Avenç de la Dona.

33
Quant a la modalitat a iniciativa d’altres actors, el 2009 
es va produir un salt qualitatiu en la incorporació de la 
perspectiva de gènere a les convocatòries de projectes 
de l’ACCD. Així, es va transversalitzar la perspectiva de 
gènere al llarg del formulari de sol·licitud de subvencions 
incorporant-la a la descripció del context, els criteris de 
selecció de la població destinatària, la visibilitat en el 
pressupost, els recursos humans i la política i estratègia 
de l’entitat sol·licitant i la contrapart, entre altres. En con-
seqüència, es van actualitzar els criteris de valoració per 
a incrementar el pes relatiu de la promoció de l’equitat 
entre les dones i els homes en la valoració final dels 
projectes.
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34
Així mateix, el 2010 es va aprovar, arran de l’aplicació  
del Marcador de gènere del CAD, una metodologia per  
a l’elaboració de Plans d’Acció de Gènere a l’àmbit de  
cooperació de l’ACCD i que s’aplicarà de manera priori-
tària a les actuacions de cooperació directa i multilateral.

35
Finalment, convé posar de relleu alguns avenços de la 
Generalitat de Catalunya i dels actors de la cooperació en 
el nivell institucional. Des de 2007 l’ACCD disposa d’una 
tècnica de gènere que s’ha encarregat d’impulsar actua-
cions orientades no només a l’apoderament de les dones, 
sinó també a la incorporació de la perspectiva de gènere 
en la cooperació catalana al desenvolupament en els 
nivells estratègic, operatiu i institucional. Per la seva part, 
la Federació Catalana d’Organitzacions No Governamen-
tals al Desenvolupament (FCONGD) compta des del 1995 
amb una Comissió de Gènere encarregada de promoure, 
assessorar i coordinar les Organitzacions No Governa-
mentals per al Desenvolupament (ONGD) federades per 
tal que incorporin en les seves polítiques, organització 
interna, programes i projectes la perspectiva de gènere, i 
des de 2007 amb una tècnica de gènere. Una de les ac-
tuacions de la Comissió va ser l’elaboració, amb el suport 
de l’ACCD, d’un Diagnòstic de Gènere 2005-2006 de les 
ONGD catalanes i l’organització d’un curs de formació 
per a sensibilitzar sobre la necessitat d’introduir canvis 
organitzatius en les entitats per a promoure l’equitat.

36
Per acabar, convé assenyalar que en els últims anys 
s’ha intensificat la coordinació i les relacions de coope-
ració entre, per un costat, la DGCDAH i l’ACCD i, per 
l’altre, l’Institut Català de les Dones (ICD). La mostra més 
evident d’això fou la participació de la DGCDAH i l’ACCD 
en l’elaboració del V i VI Pla de polítiques de dones del 
Govern de la Generalitat. A més, l’ACCD forma part de 
la Comissió Tècnica de Seguiment del Pla de Polítiques 
de Dones. Aquesta entesa creixent es va traduir el 23 de 
desembre de 2009 en la signatura d’un conveni marc de 
col·laboració entre aquestes tres unitats del govern amb 
la “finalitat d’impulsar conjuntament actuacions i políti-
ques en matèria de cooperació al desenvolupament des 
de la promoció de l’equitat entre les dones i els homes 
mitjançant la incorporació i l’aplicació de la perspecti-
va de gènere (...)”. En aquest sentit, s’ha constituït una 
Comissió Mixta que té com a funcions aprovar el Pla de 
Treball Anual i els convenis de col·laboració específics, 
entre altres. 

37
Cal fer esment també que, en el marc del treball de  
coordinació interdepartamental, l’ACCD ha participat  
en el grup de treball tècnic impulsat per la Direcció  
General de Funció Pública del Departament de Governació  
i Administracions Públiques per a l’elaboració de la  
Guia per al disseny i la implantació del Pla d’Igualtat  
a l’Administració de la Generalitat de Catalunya.
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38
El document de Directrius d’equitat entre dones i homes 
de la cooperació catalana té com objectiu desenvolupar el 
compromís polític de la cooperació catalana amb l’equitat 
entre les dones i els homes, com a requisit indispensable 
del desenvolupament humà sostenible pel qual treballa. 

39
Les Directrius per promoure l’equitat entre les dones i 
els homes en la cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya s’emmarquen en l’enfocament 
de gènere en el desenvolupament que ha anat evolucio-
nant alhora que ho feia el concepte de desenvolupament, 
gràcies a les aportacions de la teoria de gènere i feminis-
ta. Aquest enfocament l’han anat adoptant en les seves 
estratègies i polítiques la comunitat de donants i actors 
de desenvolupament, especialment els que tenen una 
aposta més ferma per una cooperació al desenvolupa-
ment transformadora.

40	
Al cor d’aquest enfocament es situen, d’una banda,  
les relacions de poder entre els homes i les dones que 
frenen un desenvolupament igualitari i, d’una altra,  
la plena participació de les dones i les nenes en les  
oportunitats i beneficis del mateix. En aquest sentit, 
el concepte gènere té una càrrega política i valorativa 
important i al·ludeix a una construcció cultural de cada 
societat, basada en les diferències sexuals, i els rols 
assignats i que és reproduïda per mitjà de processos de 
socialització i per les institucions socials. Així aquest con-
cepte designa els rols, comportaments, creences i valors 
que cada societat associa a cadascun dels sexes, i les 
relacions de poder i subordinació i les desigualtats que 
se’n deriven. A més, el fet que les identitats de gènere 
siguin socialment apreses les fa susceptibles de transfor-
mació, fet que explica que canviïn d’un context sociocul-
tural a un altre i amb el temps. 

41	
El gènere ha esdevingut un concepte polític, desenvolupat 
per la crítica feminista al sistema patriarcal que expressa, 
produeix i reprodueix una masculinitat hegemònica en les 
societats i que, per extensió, reforça la posició dominant 
dels homes sobre les dones. A partir de l’impuls donat per 
la Plataforma d’Acció de Beijing a l’estratègia d’integració de 
la perspectiva de gènere en la corrent principal, l’aposta per 
la transversalització contribueix a un canvi de paradigma a 
escala internacional. Aquest ha transitat de manera progres-
siva d’un enfocament centrat en la integració funcional i pro-
ductiva de les dones en els processos de desenvolupament, 
conegut com a enfocament Dones en el Desenvolupament 
(en endavant DED) a un enfocament de caire més estructu-
ral, orientat a analitzar i combatre les relacions de poder en-
tre les dones i els homes, conegut com enfocament Gènere 
en el Desenvolupament (en endavant GED). 

42	
En altres paraules, l’enfocament DED ha considerat a 
les dones aïlladament, alhora que ha dissenyat actua-
cions de desenvolupament específiques per aquest 
col·lectiu, però no dirigides al seu apoderament. Per 
contra, l’enfocament GED posa l’accent en les rela-
cions de poder desiguals i de subordinació que frenen 
un desenvolupament igualitari entre dones i homes i la 
plena participació de les dones en el desenvolupament 
i utilitza l’apoderament com a estratègia per promoure 
l’equitat de gènere. Com s’observa, l’enfocament GED 
intenta fer front a les asimetries de poder incidint en 
les causes estructurals que les reprodueixen i propo-
sant actuacions transformadores de l’statu quo i de les 
relacions desiguals, alhora que planteja l’apoderament 
de les dones com una estratègia complementària. 
L’enfocament GED reclama la transversalització de 
l’equitat no només en qualsevol actuació de coope-
ració al desenvolupament, sinó també en el si de les 
organitzacions que les han de promoure, en tant que 
aquestes produeixen i reprodueixen desigualtats. 

Marc de referència 
conceptual 
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43
Encara que no hi ha un consens unànime sobre una 
definició de la integració de la perspectiva de gènere en el 
corrent principal, diferents organismes internacionals han 
fet una proposta per delimitar els contorns del concepte. 
Entre les múltiples definicions que s’han donat a conèixer, 
cal destacar les del Consell Econòmic i Social de les Na-
cions Unides (ECOSOC) i la del Consell d’Europa. 

44
El 1997 l’ECOSOC va definir la transversalització de la 
perspectiva de gènere com el “procés per avaluar les im-
plicacions per a les dones i els homes de qualsevol acció 
planificada, incloent la legislació, polítiques i programes en 
qualsevol àrea i a tots els nivells. És una estratègia per fer 
de les preocupacions i experiències tant de les dones com 
dels homes, una dimensió integral del disseny, implemen-
tació, seguiment i avaluació de polítiques i programes en 
totes les esferes, política, econòmica i social, de manera 
que dones i homes es beneficiïn per igual i que les des-
igualtats no es perpetuïn. L’objectiu últim de la transversa-
lització és assolir la igualtat de gènere”. 

45	
Un any més tard, el 1998, el grup d’expertes del Consell 
d’Europa sobre integració de la perspectiva de gènere la 
va definir en uns termes similars com “la (re)organització, 
la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels proces-
sos polítics, de manera que una perspectiva d’igualtat 
i equitat de gènere s’incorpori en totes les polítiques, a 
tots els nivells i en totes les etapes, pels actors normal-
ment involucrats en l’adopció de mesures polítiques”. 
D’aquestes definicions se’n poden extreure les següents 
implicacions:

a) La transversalització implica la integració de l’equitat 
de gènere en el “corrent principal del desenvolupament”, 
com a valor fonamental que ha de reflectir-se en les 
decisions sobre el desenvolupament i en les pràctiques 
institucionals. Els esforços per assolir l’equitat de gène-
re s’han de realitzar “des del centre” de les actuacions 
i no “des dels marges”, incloent, en conseqüència, els 
punts de vista i prioritats de les dones, tant com les dels 
homes, en la presa de decisions.

b) La transversalització és alhora una proposta política  
i tècnica que té com a objectiu l’avenç cap a l’equitat de 
gènere. La integració de la perspectiva de gènere suposa 
un procés de treball centrat en assolir l’equitat, no és un fi 
en si mateix. Implica noves maneres d’enfocar els objectius, 
la planificació, el seguiment, l’avaluació i els processos de 
presa de decisions així com canvis en les estructures i en la 
cultura institucional. 

c) La transversalització és una responsabilitat que correspon 
a tots els actors implicats en les polítiques de cooperació 
al desenvolupament. Es requereix d’altes dosis de voluntat 
política, de recursos econòmics i humans especialitzats 
i d’un compromís explícit en el discurs i la pràctica amb 
l’equitat de gènere no només per part dels poders públics 
sinó també de les organitzacions de la societat civil. 

d) La transversalització és una estratègia plenament 
compatible i complementària amb la promoció de 
l’apoderament de les dones. La transversalització no subs-
titueix, doncs, a les polítiques específiques destinades a 
l’apoderament de les dones, així que no s’hauria d’utilitzar 
l’argument de la transversalització per sostreure recursos  
a les actuacions dirigides a l’apoderament les dones. 



21Directrius d’equitat entre les dones i els homes de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

e) La transversalització requereix més temps i recursos 
per ser aplicada, però té un major potencial de canvi que 
les polítiques específiques dirigides a les dones, entre 
altres raons, perquè involucra a una gamma més àmplia 
d’actors, inclosos els homes, i perquè exigeix una anàlisi 
interdisciplinària dels desequilibris de gènere, ja que se 
centra en les múltiples causes que determinen la relació 
desigual entre dones i homes en diferents àmbits. 

46
El document de Directrius per promoure l’equitat entre 
dones i homes en la cooperació al desenvolupament de 
la Generalitat gira al voltant de tres grans àmbits. En pri-
mer lloc, les Directrius estableixen un marc estratègic que 
permeti integrar la perspectiva de gènere en la definició 
de prioritats polítiques. En segon lloc, proporcionen eines 
de planificació i anàlisi de gènere per portar a la pràcti-
ca la transversalització de la perspectiva de gènere en 
les actuacions de la cooperació catalana. En tercer lloc, 
contribueixen a assentar les bases per crear les condi-
cions i enfortir la capacitat institucional de gènere de la 
DGCDAH, de l’ACCD, i de la resta d’actors de la coopera-
ció catalana al desenvolupament per treballar a favor de 
l’equitat entre dones i homes.

47	
Aquestes Directrius deriven, en gran part, de l’experiència 
acumulada per part de la comunitat internacional de do-
nants, de centres de recerca i d’investigadores i expertes 
en teoria feminista i en gènere i desenvolupament en la 
seva tasca de transversalitzar l’equitat entre les dones  
i els homes en les polítiques de cooperació al desenvolu-
pament, així com de les bones pràctiques identificades. 
Aquests antecedents serveixen per establir algunes  
recomanacions bàsiques que formen part del nucli dur  
de l’agenda de transversalització de l’equitat entre les  
dones i els homes i que després caldrà traduir en direc-
trius concretes per al cas de la cooperació catalana al 
desenvolupament. A continuació es desenvolupen de 
forma sintètica aquest recull de recomanacions bàsiques. 

3.1. Elaborar una anàlisi de gènere  
de la realitat on s’actuarà. 

48
Previ a qualsevol actuació en matèria d’equitat entre les 
dones i els homes, s’ha de realitzar una anàlisi de gènere 
que haurà de servir per conèixer i comprendre els elements 
clau que contribueixen o perpetuen les desigualtats de 
gènere. Aquesta anàlisi és imprescindible per entendre les 
dinàmiques locals, les relacions de poder, la distribució 
relativa de recursos, l’accés a les oportunitats i la situació, 
rol i posició de les dones i els homes en el context on es 
vol incidir i  els factors que influeixen en les relacions de 
gènere (jurídics, polítics, institucionals, socioeconòmics, 
culturals i religiosos, etc.). 

49	
L’anàlisi de gènere centra la seva atenció en les estructures 
i processos que generen o reprodueixen desigualtats i es 
preocupa a més sobre com dissenyar polítiques, progra-
mes i projectes que contribueixin a relacions de gènere 
més equitatives i que se sustentin en informació real i no 
en generalitzacions, prejudicis o supòsits falsos sobre 
les vides i les necessitats de dones i homes. En cas 
contrari, és molt probable que les actuacions de desen-
volupament, des de la planificació fins a l’avaluació, siguin 
“cegues” al gènere, i aprofundeixin les desigualtats entre 
dones i homes en un context determinat.  

50
L’anàlisi de gènere es pot abordar des dels nivells macro, 
meso i micro:

1. El nivell macro abasta els factors polítics, socioeconò-
mics i jurídics nacionals i internacionals i n’identifica les 
desigualtats i bretxes de gènere. També inclou l’anàlisi 
dels factors i tendències socials, culturals i religioses  
amb implicacions en la construcció i reproducció de  
les identitats de gènere, i les condicions demogràfiques  
i geogràfiques. 
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2. El nivell meso es concentra en l’anàlisi de gènere de 
les institucions del context i abasta aspectes com ara les 
capacitats de gènere de les institucions dels sectors públic 
i privat, la representació de dones i homes en posicions de 
presa de decisió en aquestes institucions i les capacitats 
de la societat civil pel que fa a la promoció de l’equitat en-
tre dones i homes, incloent les dels moviments de dones, 
de feministes, i les lideresses1 indígenes, afrodescendents 
i d’altres pobles minoritzats. 

3. El nivell micro analitza el nivell de la llar i la comunitat 
i inclou algunes de les eines conceptuals clau per ana-
litzar i entendre les relacions de gènere en un context 
determinat. 

51	
Un d’aquests conceptes és la divisió sexual del treball  
de la societat en la que es desenvolupen les actuacions. 
És a dir, la manera en la qual la societat atribueix papers  
i responsabilitats a dones i a homes de manera diferen-
ciada. Majoritàriament, encara que amb variacions se-
gons el context social i cultural específic, les dones tenen 
la responsabilitat de la cura de les persones (tant en la 
infantesa com de les persones malaltes, adultes grans o 
discapacitades), mentre que els homes tenen la respon-
sabilitat de treballar fora de casa aportant els recursos 
financers principals necessaris a la família. La realitat fa 
que en molts contextos les dones tinguin un doble i triple 
rol que suposa una sobrecàrrega de treball, una part molt 
important del qual queda invisibilitzada, especialment el 
treball familiar, domèstic, de cura i comunitari que no té 
un valor monetari. Un altre dels conceptes explicatius en 
aquest nivell és l’accés i control per part de les dones i 
els homes dels recursos i beneficis del desenvolupament, 
així com els factors que influeixen en la divisió sexual del 
treball i en l’accés i control dels recursos. Aquests factors 
inclouen tot allò que s’ha analitzat en els nivells meso i 
macro i que determinen diferents oportunitats i limitacions 
per als canvis en les relacions de gènere del context.

52	
En l’anàlisi de gènere cal, a més, distingir entre la identifica-
ció de les necessitats pràctiques de gènere i els interessos 
estratègics de gènere, aquests últims són els que estan 
estretament relacionats amb les relacions de gènere  
del context i són els que s’han incorporat en la planificació 
de gènere des de finals dels anys 80.

53	
Per una banda, les necessitats o interessos pràctics de 
gènere són aquells que s’identifiquen a partir de la divisió 
sexual del treball en un context determinat i la satisfacció 
dels quals modifica i millora les condicions de vida de les 
dones, responen a la percepció d’una necessitat imme-
diata i no suposen un repte per les relacions entre dones 
i homes. En general són identificades més fàcilment per 
les dones i els homes ja que responen a la realitat que 
viuen i a les funcions que desenvolupen d’acord amb  
els rols i responsabilitats que se’ls assigna.

54	
Per l’altra, els interessos estratègics de gènere es despre-
nen de l’anàlisi de les relacions de domini i subordinació 
entre homes i dones, que defineixen la posició de les 
dones i els homes en un context determinat. Dit d’una 
altra manera, els interessos estratègics de gènere són el 
reflex de les demandes per unes relacions de gènere més 
igualitàries, estiguin legitimades o no en el context en el 
que es donen. Són més difícils d’identificar i inclouen, 
en el cas de les dones, interessos al voltant de l’accés i 
el control dels recursos del desenvolupament, del poder 
polític, la violència masclista i el control de la sexualitat de 
les dones, i per extensió dels drets sexuals i reproductius.

55	
En coherència amb l’enfocament de gènere en el desen-
volupament (GED), la cooperació catalana no conside-
rarà que una actuació desplega tot el seu potencial per 
promoure l’equitat entre dones i homes si no aborda els 
interessos estratègics de gènere i només es centra en 
millorar la condició de les dones, adreçant les necessitats 

1 Concepte manllevat de l’ús que se’n fa a l’Amèrica Central i del Sud per 
a referir-se a les dones líders indígenes i afrodescendents.
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pràctiques. Tanmateix algunes necessitats pràctiques 
poden tenir un potencial transformador de cara a abordar, 
també, en el mitjà i llarg termini interessos estratègics de 
gènere. Aquesta voluntat transformadora s’haurà de fer 
palesa també a l’hora d’abordar les modalitats, instru-
ments, etc.

56	
Existeixen diversos marcs d’anàlisi que permeten plasmar 
tota aquesta informació recopilada en el procés d’anàlisi 
de gènere, i que també han anat evolucionant alhora que 
ho feien els conceptes de desenvolupament i de gènere 
en el desenvolupament. El ventall de marcs d’anàlisi per-
met diverses opcions, algunes complementàries, en fun-
ció de la tipologia de l’actuació, del context i de l’abast de 
l’anàlisi. Tanmateix,  la cooperació catalana dóna prioritat 
a aquells que van més enllà de descriure la situació de les 
dones i els homes en un context determinat i permeten 
copsar les relacions de gènere del context i no només les 
necessitats pràctiques de gènere sinó també els interes-
sos estratègics de gènere de les dones i els homes en el 
context.
 
3.2.  Disposar d’informació quantitativa i 
qualitativa sobre les relacions de gènere.  

57	
Aquesta recomanació es fonamenta, en bona part, en 
l’anterior. És difícil, si no impossible, realitzar una bona 
anàlisi de gènere sense disposar d’informació desagregada 
per sexes, i d’indicadors sensibles al gènere o sense haver 
consultat directament les dones i les organitzacions de do-
nes sobre les seves prioritats i preocupacions. És important 
que aquestes dades i indicadors proporcionin informació 
comparada entre la situació de les dones i la dels homes  
i sobre les relacions de gènere per tal de poder apreciar 
amb més claredat l’existència, l’abast i contingut de les  
desigualtats de gènere. Així mateix, aquestes dades s’han 
de poder creuar i analitzar en relació amb altres dades relati-
ves a l’edat, la classe social, l’ètnia, etc. ja que proporcionen  
un coneixement més aprofundit del context i de la diversitat 
de relacions i d’experiències de les dones i els homes. 

58	
La disponibilitat d’aquesta informació, tant quantitativa 
com qualitativa, és cabdal en tot el cicle de la política pú-
blica de cooperació al desenvolupament, perquè permet 
disposar d’evidències sobre les què basar les decisions  
i dissenyar polítiques i plans que satisfacin les necessitats 
i interessos dels homes i les dones i avaluar l’impacte  
diferenciat que tenen les polítiques, programes, projectes 
i assignacions pressupostàries tenen sobre les dones  
i els homes i sobre les relacions de gènere. L’esforç  
per mesurar la realitat des d’una perspectiva de gènere 
és clau també per aconseguir que les organitzacions  
i institucions i, per extensió, les persones involucrades, 
assumeixin la responsabilitat del treball que desenvolupen 
a favor de l’equitat, a més de ser una font d’aprenentatge 
sobre els errors comesos.

59	
Els indicadors sensibles al gènere són importants tant  
en el moment de l’anàlisi de gènere com en la planifica-
ció, el seguiment i l’avaluació dels canvis en les relacions 
de gènere, però també a l’hora de donar seguiment a 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en tots els nivells. 
Quant a la tipologia d’indicadors sensibles al gènere, es-
devindran rellevants tant els indicadors d’input – relatius, 
per exemple, a recursos econòmics o humans compro-
mesos per a la promoció de l’equitat –, com els indica-
dors de procés, i resultats (tant d’output, com d’outcome) 
i d’impacte. Especial atenció rebran els indicadors de 
procés ja que són els que permeten detectar els avenços 
i encerts de les actuacions i el grau d’apropiació i partici-
pació de la població destinatària durant la seva execució 
pel que fa als compromisos amb relació a l’equitat de 
gènere, i reconduir les activitats i estratègies per aconse-
guir-ne el compliment.
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60	
Complementàriament, quant als indicadors sensibles al gè-
nere, cal tenir en compte l’existència de diferents tipologies 
a les que cal recórrer des d’una lògica de complementarie-
tat. Per una banda, destaquen els indicadors que deriven 
d’obtenir la informació desagregada per sexe en relació 
amb els diferents fenòmens de desenvolupament –el més 
reconegut dels quals és l’índex de desenvolupament de 
gènere (IDG). Per una altra, aquells que estan dissenyats 
explícitament per a mesurar desigualtats o oportunitats 
de gènere – existència de mecanismes de participació, 
mobilització de recursos específics, etc- i també aquells 
que implícitament poden capturar desigualtats o oportuni-
tats – relatius a l’ús del temps, o en general condicions que 
indirectament poden afavorir l’equitat etc. Finalment, cal 
tenir en compte aquells indicadors pròpiament dissenyats 
per les dones, que resulten de la identificació de prioritats 
definides per les dones i els col·lectius de dones sobre el 
què és rellevant mesurar en relació amb l’equitat.

3.3. Promoure la participació de les 
dones i les seves organitzacions en la 
planificació, seguiment i avaluació del 
desenvolupament dels seus països. 

61	
Una de les condicions indispensables en l’elaboració de 
polítiques de gènere en relació amb el desenvolupament 
és que el procés de planificació sigui més democràtic 
 i inclusiu, i, en concret, que doni veu a les dones i a les 
seves organitzacions. Les dones tracten d’influir sobre la 
corrent principal del desenvolupament en els seus propis 
països, a través de les seves organitzacions i xarxes i en 
aliança amb altres organitzacions i moviments socials. Així, 
esdevé important donar suport al moviment cap a l’equitat 
de gènere als països socis, incloent els moviments de 
dones i feministes en aquests països, i les xarxes inter-
nacionals, però també altres moviments que tinguin en la 
seva agenda i prioritats promoure l’equitat entre les dones 
i els homes. Això permetrà complementar els esforços 
de les activistes locals per aconseguir que les estratègies 
de desenvolupament nacionals, regionals i internacionals 
incorporin metes d’equitat de gènere.

62	
Dit d’una altra manera, per tal que les experiències  
i prioritats de les dones siguin part del corrent principal 
del desenvolupament, aquestes han d’aconseguir també 
una implicació més gran en els processos de presa  
de decisions sobre les directrius del desenvolupament  
i l’assignació de recursos. Això suposa una forma de par-
ticipar que habilita les dones per influir en tota l’agenda  
i en les prioritats bàsiques del desenvolupament, expres-
sant les seves necessitats i interessos, així com la seva 
visió de la societat, influint en les decisions que afecten 
les seves vides, sigui quin sigui el context cultural en  
el que viuen. Aquest tipus de participació de les dones 
requereix processos d’apoderament que enforteixin les 

seves capacitats per prendre consciència de les relacions 
desiguals de poder amb els homes, prendre control de 
les seves pròpies vides, i tenir una veu que els permeti 
superar la desigualtat a la llar, en el lloc de treball i a la 
comunitat.

63	
L’apoderament de les dones no és un procés que 
s’imposi des de fora. És un procés autònom, de cada 
dona, que inclou tant una dimensió individual (conscien-
ciació) com col·lectiva (social, econòmica, cultural  
i política). No obstant això, és important que es generin 
les condicions externes per a que cada dona augmenti 
les seves oportunitats i capacitats per triar allò que vol 
per a la seva vida i els instruments per a concretar-ho. 

64	
En aquest punt es troba el nexe entre les estratègies i me-
canismes de transversalització de la perspectiva de gènere 
i les d’apoderament de les dones, ja que si l’objectiu últim 
de la transversalització és avançar cap a una agenda de 
desenvolupament als països socis que integri l’equitat de 
gènere, els avenços no seran efectius mentre les dones no 
s’apoderin amb l’objectiu d’aconseguir “col·locar la seva 
agenda” en les prioritats del desenvolupament en les seves 
pròpies societats. Per a la política pública de cooperació 
al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya la 
transversalització de l’equitat entre les dones i els homes 
entronca amb els objectius estratègics d’apoderament  
de les dones i de drets humans, governança democràtica  
i enfortiment del teixit social. Així per tal que les actuacions 
de la cooperació enforteixin aquest nexe és necessari establir 
una forta associació entre les institucions de cooperació  
i les organitzacions de dones, de feministes i les lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altres pobles minoritzats, 
dels països amb què es coopera, per desenvolupar les 
seves capacitats de recerca, incidència política i defensa 
dels seus interessos.

3.4. Promoure i comptar amb l’interès,  
la implicació i el compromís dels homes. 

65	
La incorporació de la perspectiva de gènere permet fer vi-
sibles les desigualtats de gènere com un problema social 
important amb implicacions per a les dones i els homes 
i pel desenvolupament. Les bretxes de gènere existents 
no es poden combatre sense l’interès, la implicació i el 
compromís dels homes, per la qual cosa els esforços 
han d’anar també encaminats a involucrar més homes en 
l’objectiu de promoure l’equitat entre dones i homes. Com 
que el gènere és un concepte relacional, del que es tracta 
és d’aconseguir que els homes reflexionin també sobre 
la seva manera de ser i d’actuar i que descobreixin altres 
models de masculinitat més alineats amb l’equitat entre 
dones i homes, donat que les pautes i rols marcats per 
la masculinitat hegemònica perpetuen unes relacions de 
subordinació clarament perjudicials per a les dones. 
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66	
El procés de canvi cap a unes relacions de gènere més 
equitatives és, per tant, responsabilitat tant dels homes 
com de les dones. És per això que cal realitzar tant 
actuacions dirigides a les dones com als homes, entenent 
que la naturalesa de les mateixes serà diferent en funció 
de la manera com es concreten les relacions de gènere 
desiguals a cada context. En definitiva, amb la intenció 
d’alterar les relacions de poder desiguals i els privilegis 
dels homes en un model de masculinitat hegemònica  
i excloent, cal incloure també en les anàlisis les formes 
de control cap als homes per moure’s cap a una societat 
més democràtica, lliure i justa, identificant en el procés 
els seus interessos estratègics de gènere. Així, es com-
binaran actuacions dirigides tant a homes com a dones 
que posin en pràctica la transversalitat i fomentin el diàleg 
i també les actuacions dirigides específicament a les 
dones que fomentin el seu apoderament. 

3.5. Incorporar la diversitat de les  
dones en l’aplicació de la perspectiva  
de gènere.

67	
Cal tenir en compte que les relacions de gènere no són 
relacions horitzontals de poder entre grups homogenis 
de dones i grups homogenis d’homes. Les relacions de 
poder estan determinades per diferents variables (sexe, 
orientació afectiva i sexual,  classe, origen ètnic, edat, etc) 
i són també verticals entre dones/dones així com entre 
homes/homes, i esdevenen encara més complexes quan 
incorporen la diversitat d’identitats sexuals existents. Així, 
en el moment de fer l’anàlisi cal comprendre la situació, 
experiències i factors externs que influencien la vida dels 
homes i les dones en un context determinat en tota la 
seva complexitat, i en quina mesura la variable gènere es 
creua amb altres variables que configuren les identitats 
complexes de les persones, per tal de poder identificar, 
dissenyar, implementar i avaluar actuacions que promo-
guin l’equitat de gènere i acarin les desigualtats indepen-
dentment de com es manifestin.

68	
Per això és important que les dones diverses dels països 
socis puguin participar en els processos de planificació, 
execució, seguiment i avaluació de la cooperació al des-
envolupament impulsada per la Generalitat de Catalunya. 
De la mateixa manera, cal comptar amb expertesa  
en gènere i desenvolupament d’aquests països a l’hora 
de plantejar assessoraments externs.

3.6. Establir mecanismes per evitar 
l’evaporació dels compromisos pel que 
fa a l’equitat entre les dones i els homes. 

69	
Per “evaporació” de les polítiques de gènere s’al·ludeix al 
risc que el discurs a favor de l’equitat pugui desaparèixer 
o entrar en col·lisió amb la posada en marxa d’actuacions 
concretes. Per evitar-ho, la perspectiva de gènere ha 
d’impregnar efectivament tot el cicle de la política pública 
de cooperació al desenvolupament. La institucionalització 
de la perspectiva de gènere requereix un procés de canvi 
organitzatiu profund, de llarg termini i, com s’ha posat 
de relleu, de dimensions polítiques i tècniques. Entre els 
mecanismes que poden ajudar a mantenir el compromís 
polític en tots els nivells destaquen:

a) La promoció de l’equitat ha de comptar amb personal 
i recursos suficients per desplegar els compromisos ad-
quirits en aquest àmbit de manera eficaç. És fonamental 
l’enfortiment de les unitats de gènere no només per im-
plementar actuacions concretes a favor de l’equitat, sinó 
també per crear les condicions i vetllar per tal que la resta 
d’unitats s’apropiïn de les polítiques de transversalització. 

b) El personal que exerceix funcions de planificació, exe-
cució, seguiment i avaluació de polítiques de cooperació 
al desenvolupament ha de disposar de temps, recursos, 
preparació i habilitats per entendre el seu paper i assumir 
la responsabilitat en l’aplicació de la perspectiva de gène-
re en el nivell estratègic.

c) És necessari que l’aplicació de la perspectiva de gène-
re no es confongui amb la realització d’actuacions en que 
el gènere quedi reduït a un “component dona” en la plani-
ficació i en la dotació de recursos que se’n deriva en tots 
els nivells d’aplicació, estratègic, operatiu i institucional. 

d) Les polítiques sectorials han de reflectir els compromi-
sos d’alt nivell amb l’equitat, combatent la tendència a no 
enfocar l’equitat de gènere en els processos habituals de 
l’anàlisi i la planificació sectorial.
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70
El primer nivell en el que es concreta el compromís polític 
amb l’equitat entre dones i homes en la cooperació catala-
na al desenvolupament és l’estratègic. Integrar l’equitat de 
gènere en el “corrent principal del desenvolupament” situa 
aquest àmbit en el centre d’una estratègia de transversa-
lització ja que implica reorganitzar el procés d’elaboració 
de les polítiques de cooperació, repensar els objectius, 
institucions i processos de la cooperació amb l’objectiu 
que promoguin activament l’equitat entre dones i homes.

71
Expressat en altres termes, la promoció de l’equitat en 
l’àmbit estratègic suposa que els interessos, visions i 
experiències de les dones s’integrin en el diàleg de políti-
ques i la definició de prioritats de desenvolupament en el 
més alt nivell. Però no només, ja que la transversalització 
implica la pròpia transformació i reorientació de les políti-
ques i dels processos de presa de decisions i establiment 
de prioritats amb l’objectiu que els canvis per promoure 
l’equitat esdevinguin duradors i sostenibles.

72
Així, la transversalització en el nivell estratègic requereix: 
en primer lloc, promoure l’equitat entre dones i homes en 
la interlocució i el diàleg sobre polítiques de cooperació 
al desenvolupament; i en segon lloc, promoure l’equitat 
entre dones i homes des de la planificació, el seguiment  
i l’avaluació de la política pública de cooperació al desen-
volupament de la Generalitat de Catalunya. 

73
A continuació, s’avancen directrius per a una transversa-
lització efectiva en l’àmbit estratègic de la política pública 
de cooperació catalana al desenvolupament al voltant 
d’aquests dos grans apartats: el diàleg de polítiques, 
i l’elaboració de la política pública de cooperació al  
desenvolupament.

4.1 Promoure l’equitat entre dones  
i homes en la interlocució i el diàleg 
sobre polítiques de cooperació  
al desenvolupament

74
La interlocució i el diàleg sobre polítiques de cooperació, 
amb les parts implicades a Catalunya, als països socis i 
amb la comunitat internacional de donants és una bona 
oportunitat per demostrar el compromís de la cooperació 
catalana al desenvolupament amb l’equitat de gènere. 
El CAD ho planteja en aquests termes: “en el procés de 
diàleg i negociació, els organismes de cooperació haurien 
de ser capaços de demostrar, mitjançant la forma de 
tractar aquest tema en les discussions, que la igualtat 
entre dones i homes és una qüestió rellevant”.

75
Promoure l’equitat en el nivell estratègic involucra els “ac-
tors habituals de les polítiques habituals” en la definició 
dels objectius i prioritats de les polítiques, plans i estra-
tègies de cooperació al desenvolupament. Això suposa, 
com a mínim, incorporar la perspectiva de gènere en dos 
nivells d’interlocució: amb les parts implicades en els 
països socis i la comunitat internacional de donants per 
una banda, i amb les parts implicades del sistema català 
de cooperació al desenvolupament, per una altra. Els 
apartats que segueixen estableixen directrius per aquests 
dos nivells d’interlocució. 

Promoure l’equitat 
entre dones i homes 
en el nivell estratègic
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4.1.1. Promoure l’equitat entre dones i 
homes en el diàleg sobre polítiques de 
cooperació amb els països socis i amb 
la comunitat internacional de donants.

76	
Els espais rellevants per promoure el diàleg polític sobre 
equitat de gènere es donen tant en el moment de fixar 
els marcs d’associació o fulls de ruta compartits entre els 
països donants i els països socis, com també en l’arena 
internacional en les cimeres i conferències on es gene-
ren els consensos entre la comunitat internacional de 
donants i es fixen els compromisos i prioritats de l’agenda 
de desenvolupament i de la cooperació al desenvolupa-
ment. La cooperació catalana al desenvolupament s’ha 
de dotar de directrius per a l’acció en els dos àmbits.

77
Pel que fa a la interlocució amb els països socis,  
la cooperació catalana ha de promoure el diàleg polític  
i programàtic sobre equitat de gènere en les seves rela-
cions amb les institucions, organitzacions i agents dels 
països socis no només quan es tracten aspectes centrats 
en les dones o la igualtat, sinó també quan s’aborden les 
reformes macroeconòmiques, les estratègies per reduir  
la pobresa i les desigualtats, o les polítiques sectorials. 
Per a la cooperació catalana l’elaboració, seguiment  
i avaluació de les EPP és el principal mecanisme en el 
que abordar el diàleg de polítiques amb els països socis. 
Tanmateix, aquestes directrius també són aplicables per 
als diàlegs establerts ad hoc amb motiu de la definició  
de programes de suport als països socis.

78	
La naturalesa d’aquest diàleg queda en bona mesura ca-
racteritzada pels principis que deriven de la Declaració de 
París sobre Eficàcia de l’Ajut (2005) i el consegüent Progra-
ma d’Acció d’Accra que contribueix a fer-los més inclusius 
i menys referits als governs centrals dels estats. Aquests 
principis -que són, al seu torn, principis orientadors de la 
política pública de cooperació al desenvolupament i que 
ja quedaven recollits en bona mesura en la Llei de coope-
ració al desenvolupament i, més específicament, en el Pla 
Director 2007-2010- guien les relacions entre els països 
donants i els seus socis amb l’objectiu comú què l’ajut 
internacional sigui un instrument més efectiu per reduir  
la pobresa i les desigualtats i assolir els ODM.

79
Les organitzacions de dones i feministes, tant del Nord 
com del Sud, han criticat la Declaració de París, per  
la seva “ceguesa de gènere” i per l’exclusió de la veu  
i els punts de vista de les dones en els debats sobre la 
reforma de l’arquitectura de l’ajut. No obstant això, les 
xarxes feministes globals s’han mobilitzat per incidir en 
els debats internacionals, i les seves anàlisis i recomana-
cions han estat presents en les conferències realitzades 
durant 2008 -Tercer Fòrum d’Alt Nivell sobre l’Eficàcia  
de l’Ajut a Accra i Conferència de Seguiment del Consens 
de Monterrey a Doha. Els seus plantejaments parteixen 
de la premissa que l’eficàcia de l’ajut s’ha de mesurar  
per la seva contribució a l’eradicació de la pobresa i les 
desigualtats, i que per tant, la igualtat de gènere i els 
drets de les dones són pertinents en aquest debat. 

80
Així, la promoció de l’equitat entre dones i homes a l’hora de 
definir conjuntament les prioritats de la cooperació catalana 
al desenvolupament als països i pobles prioritaris s’articularà 
al voltant dels principis que deriven de l’Agenda de l’eficàcia 
de l’ajut, i entre els que destaquen, en clau d’equitat de 
gènere, el d’apropiació democràtica i el d’alineació crítica. 
Al seu torn, aquesta articulació suposarà la incorporació 
efectiva de la perspectiva de gènere en el desplegament 
d’aquests principis que orienten la relació entre països socis.
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81
Les directrius per a l’acció en l’arena internacional pel  
que fa a la promoció de l’equitat de gènere prenen com  
a marc de referència l’Estratègia de cooperació multilateral 
al desenvolupament que recull la voluntat de la cooperació 
catalana al desenvolupament de contribuir al debat sobre 
el desenvolupament i la cooperació al desenvolupament 
des de les peculiaritats d’una cooperació descentralitzada. 
La Generalitat, en el seu paper d’agent rellevant i comple-
mentari en l’arquitectura internacional de l’ajut, contribuirà 
també al nou multilateralisme i a la doctrina sobre coope-
ració al desenvolupament mitjançant la incorporació de 
la perspectiva de gènere al debat sobre la cooperació al 
desenvolupament i l’eficàcia de l’ajut. 

82
A continuació s’estableixen directrius per a promoure 
l’equitat entre dones i homes en el diàleg amb les parts 
implicades dels països socis al voltant dels principis 
d’apropiació democràtica, alineació crítica i harmonització. 
Més endavant es plantegen directrius per a que la partici-
pació i contribució de la cooperació catalana al debat inter-
nacional sobre cooperació al desenvolupament i eficàcia 
de l’ajut de la cooperació catalana incorpori la perspectiva 
de gènere.

A. Apropiació democràtica de les 
estratègies de desenvolupament

83	
El Programa d’Acció d’Accra recull entre els seus prin-
cipis la importància de l’apropiació i la participació de la 
societat civil, i no només la dels governs centrals, en els 
processos de planificació nacional per al desenvolupa-
ment, i a més estableix que els països donants hi han  
de contribuir. És en aquest sentit que a partir d’Accra  
el principi d’apropiació adquireix l’adjectiu democràtica  
en tornar-se més inclusiu. Aquesta evolució esdevé  
especialment rellevant pel que fa a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes en el diàleg de polítiques 
entre parts sòcies.

84	
En aquest sentit, les organitzacions de dones i feministes 
assenyalen que en relació amb el principi d’apropiació, 
aquest ha d’entendre’s com una apropiació democràtica 
que involucra a la ciutadania, incloses les organitzacions 
de dones, en la formulació i execució de polítiques  
i també programes. Per tal de garantir que els interessos  
i prioritats de les dones, igual que els dels homes,  
estiguin representats en les estratègies de desenvolupa-
ment, mitjançant la participació dels mecanismes nacio-
nals d’igualtat i de les organitzacions de dones i feministes 
en el diàleg sobre polítiques de cooperació es plantegen 
les directrius següents:

Directriu	1:	Incorporar	en	l’agenda	del	diàleg	
sobre	polítiques,	plans	i	estratègies	de	
cooperació	al	desenvolupament	qüestions	
específiques	sobre	equitat	de	gènere	i	
plantejar	la	qüestió	sobre	com	aconseguir	
avenços	en	l’equitat	de	gènere.

Actuacions

Arribar a acords amb el país soci sobre quins 
aspectes relacionats amb els drets de les 
dones i l’equitat de gènere seran abordats 
explícitament en el diàleg, i com es garantirà 
que les organitzacions de dones, de femi-
nistes i les lideresses indígenes, afrodescen-
dents i d’altres pobles minoritzats, del país hi 
participen. 

Disposar de llistes de comprovació per ga-
rantir que els temes d’equitat de gènere s’han 
tingut en compte en el diàleg de polítiques. 

Disposar d’informació sobre les bretxes de 
gènere i les polítiques públiques per enfrontar-
les, els compromisos internacionals adquirits 
pel país soci en matèria d’equitat entre dones 
i homes i apoderament de les dones, l’agenda 
de les dones i les estratègies del moviment 
de dones, del moviment feminista i de les 
dones lideresses indígenes, afrodescendents 
i d’altres pobles minoritzats, per incidir en la 
política nacional. 

Proporcionar informació a les organitzacions 
de dones, de feministes i a les lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altres pobles 
minoritzats, sobre la forma en què s’estan 
abordant els temes d’equitat de gènere en el 
diàleg amb les institucions sòcies (en el cas 
que no estiguin participant en el diàleg). 

Termini
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Directriu	2:	Crear,	formalitzar	o	enfortir		
espais	per	a	la	participació	efectiva	dels	
mecanismes	d’igualtat,	nacionals	o	locals,		
i	les	organitzacions	de	dones	i	feministes		
i	de	lideresses	indígenes,	afrodescendents	
i	d’altres	pobles	minoritzats,	dels	països	socis,	
en	el	diàleg	polític	amb	la	cooperació	catalana	
al	desenvolupament,	principalment	a	través	
dels	mecanismes	d’elaboració	i	seguiment		
de	les	EPP.

Actuacions

Establir un % d’AOD de la cooperació cata-
lana dirigit a promoure la participació de les 
organitzacions de dones i feministes i de lide-
resses indígenes i afrodescendents, i d’altres 
pobles minoritzats, en el diàleg polític (elabo-
ració de diagnòstics, intercanvi d’informació, 
sistematització de debats, realització de 
reunions prèvies al diàleg). 

Establir un % d’AOD de la cooperació catala-
na dirigit a enfortir les capacitats d’incidència 
política de les organitzacions de dones, de 
feministes, de les lideresses indígenes, afro-
descendents i d’altres pobles minoritzats, en 
la promoció de l’equitat de gènere en el diàleg 
de polítiques. 

Incorporar criteris d’equitat en la identificació 
de parts implicades a entrevistar i/o participar 
en els grups focals per a l’elaboració dels 
documents de planificació geogràfica (EPP). 

B. Alineació crítica en matèria  
d’equitat de gènere amb les polítiques, 
estratègies institucions i procediments 
dels països socis.

85
Les recomanacions al voltant del principi d’alineació 
sorgides dels debats sobre eficàcia de l’ajut s’orienten a 
que l’acció en cooperació al desenvolupament dels països 
donants ha de donar suport i s’ha d’alinear amb les estra-
tègies, les prioritats, les institucions i els procediments dels 
països socis. Cal advertir, però, que les polítiques i plans 
nacionals, regionals o locals de desenvolupament dels paï-
sos socis, no sempre incorporen entre les seves prioritats 
la promoció de l’equitat entre dones i homes.

86	
Per això, la cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya opta pel concepte d’alineació 
crítica per a posar l’èmfasi en què els processos de 
desenvolupament que acompanya sempre hauran de ser 
coherents amb els valors que inspiren aquesta política 
pública, i consegüentment, amb la promoció de l’equitat 
entre dones i homes. D’aquesta manera, una alineació 
crítica maldarà per donar suport a processos, polítiques 
i programes coherents amb els acords internacionals 
en matèria d’igualtat de gènere, en el marc d’un diàleg 
obert i inclusiu. Per tant, la cooperació catalana s’ha 
d’alinear de manera crítica amb els esforços dels països 
socis per complir els seus compromisos internacionals 
i les seves polítiques nacionals sobre equitat de gènere, 
plantejant qüestions rellevants sobre aquest tema en 
totes les discussions polítiques d’alt nivell, les discussions 
programàtiques i en les decisions que es prenen sobre 
l’assignació dels recursos de la cooperació.
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87	
Complementàriament, per desplegar de forma satisfactòria 
aquest principi es requerirà d’accions positives i de suport 
a les institucions i organitzacions de promoció de l’equitat 
entre les dones i els homes, a l’enfortiment de capacitats 
i a la generació de coneixement expert i a l’adopció de 
mecanismes de seguiment. Aquestes accions positives  
entronquen amb l’agenda d’apoderament de les dones 
que forma part de les prioritats sectorials de la política  
pública de cooperació al desenvolupament de la  
Generalitat. 

88	
Per tal de contribuir a que en el diàleg de polítiques amb 
els països socis, l’alineació crítica incorpori la perspectiva 
de gènere es plantegen les següents directrius per a la 
cooperació catalana:

Directriu	3:	Analitzar	sobre	la	base	de	
l’alineació	crítica	amb	perspectiva	de	
gènere	les	prioritats,	sectors	i	modalitats	
d’intervenció	de	la	cooperació	catalana	en	el	
procés	d’elaboració,	implementació,	seguiment	
i	avaluació	de	les	EPP.

Actuacions

Establir una metodologia per incorporar 
l’alineació crítica amb perspectiva de gènere a 
totes les fases de les EPP.

Incorporar el diagnòstic de gènere en la 
identificació de prioritats sectorials i territorials 
i en la generació de consensos amb les parts 
implicades.

Establir criteris d’equitat de gènere i llistes de 
comprovació per a prendre decisions sobre 
les modalitats d’actuació i les aliances estratè-
giques en el desplegament de prioritats.

Directriu	4:	Enfortir	les	capacitats	dels	països	
socis	–no	només	les	de	les	administracions	
públiques-	per	respondre	als	compromisos	
nacionals	i	internacionals	en	matèria	d’equitat	
de	gènere	i	per	promoure	la	incorporació	de	
la	perspectiva	de	gènere	en	les	polítiques	
públiques.

Actuacions

Enfortir els mecanismes d’igualtat nacionals, 
regionals i locals, dels països socis, i la capa-
citat tècnica per elaborar pressupostos amb 
perspectiva de gènere.

Enfortir les capacitats i les organitzacions 
de la societat civil que treballen a favor de 
l’equitat entre dones i homes, incloses les 
organitzacions de dones, de feministes i les 
dones lideresses indígenes, afrodescendents 
i d’altres pobles minoritzats. 

Promoure l’intercanvi d’experiències i bones 
pràctiques entre l’ICD, les unitats del Govern 
de la Generalitat amb expertesa demostrada 
en la matèria, i els països socis, sobre estra-
tègies per institucionalitzar la perspectiva de 
gènere en les administracions públiques.

Prioritzar els instruments programàtics plurien-
nals en els programes d’apoderament de les 
dones  i millorar la previsibilitat dels fluxos de 
l’AOD catalana en la promoció de l’equitat entre 
dones i homes.

Donar suport a actuacions d’enfortiment 
de capacitats vinculades a la millora en la 
disponibilitat i ús de dades desagregades per 
sexe i la millora dels sistemes estadístics dels 
països socis per incorporar dades i indicadors 
sensibles al gènere.
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C. Promoció de l’equitat de gènere  
en els esforços d’harmonització  
amb la comunitat internacional  
de donants.

89	
El principi d’harmonització busca fer front als problemes re-
lacionats amb la fragmentació de l’ajut i als costos de coor-
dinació que s’hi associen. La incorporació de la perspectiva 
de gènere en els esforços en pro de l’harmonització suposa 
destinar més esforços a la coordinació entre donants en la 
promoció de l’equitat entre dones i homes. Altrament dit, 
es tracta d’aconseguir que els temes d’equitat de gènere 
s’incloguin en les estratègies harmonitzades de cooperació 
al desenvolupament, mitjançant la capitalització dels co-
neixements i habilitats dels agents més avançats en el treball 
per l’equitat de gènere.

90	
Per tal de contribuir a la promoció de l’equitat de gènere 
en els esforços d’harmonització de la cooperació catala-
na amb la comunitat internacional de donants es plante-
gen les següents directrius per a la cooperació catalana 
al desenvolupament:

Directriu	5:	Participar	i	promoure	les		
Taules	de	Gènere	i	altres	espais	i	plataformes	
de	coordinació	i	harmonització	als	països		
socis	per	fer	anàlisis	de	gènere	compartides		
i	promoure	actuacions	conjuntes	en	pro		
de	l’equitat	entre	dones	i	homes.

Actuacions

Dedicar recursos a anàlisis compartides al 
voltant dels indicadors de l’ODM-3, violència 
masclista, els drets sexuals i reproductius, 
l’enfortiment dels moviments feministes  
i la seva incidència política, o la incorporació 
de la perspectiva de gènere en les actuacions 
de cooperació al desenvolupament.

Elaborar un mapeig de les taules inter-
agencials de gènere, taules d’harmonització 
temàtica, plataformes de donants, etc., exis-
tents en els països prioritaris de la cooperació 
catalana i promoure la participació de l’ACCD 
i dels altres actors de la cooperació catalana 
en les mateixes.

Establir i consolidar aliances entre la societat 
civil catalana i el moviment de dones, de femi-
nistes del Nord i del Sud global, de lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altres pobles 
minoritzats.

Promoure avaluacions conjuntes de gènere  
en pro de l’equitat entre dones i homes.

Directriu	6:	Millorar	el	nivell	de	coordinació	
pel	que	fa	a	l’equitat	entre	dones	i	homes	amb	
el	conjunt	d’agents	del	sistema	de	cooperació	
espanyol	i	de	la	Unió	Europea,	amb	especial	
atenció	a	la	cooperació	descentralitzada		
i	les	xarxes	de	governs	no	centrals.

Actuacions

Incidir a favor de l’equitat entre dones i homes 
en els espais de coordinació del govern 
espanyol, específicament en la Conferència 
Sectorial de la Cooperació per al Desenvolu-
pament i la Comissió Interterritorial.

Establir mecanismes de relació regular amb 
les unitats de gènere del sistema de coope-
ració espanyol, amb especial atenció a les 
cooperacions descentralitzades i promoure 
l’intercanvi d’experiències.

Incidir en favor de l’equitat entre dones  
i homes als espais de coordinació -xarxes 
regionals o internacionals, especialment  
en el marc de la Unió Europea.

Participar de manera activa en la xarxa  
GEDEA -Gènere en Desenvolupament  
i Eficàcia de l’Ajut- impulsada per la cooperació 
espanyola com un mecanisme de desplega-
ment de l’Estratègia de gènere de la coopera-
ció espanyola.

D. Participació i contribució al debat 
internacional sobre desenvolupament i 
eficàcia de l’ajut des de les especificitats 
de la cooperació catalana. 

91
El govern, en el desplegament de la política pública de 
cooperació al desenvolupament de la Generalitat, s’alinea 
amb el paradigma del nou multilateralisme i és en aquest 
marc que es planteja la necessitat de contribuir i partici-
par en el debat internacional sobre el desenvolupament, 
la cooperació al desenvolupament i l’eficàcia de l’ajut, 
com un agent amb una veu pròpia i portador d’una agen-
da específica que pot contribuir a millorar-la.

92
Aquesta necessitat i voluntat de contribuir es concreta  
en l’ampliació d’esforços per a l’obertura d’espais de par-
ticipació estables per al conjunt d’actors de la cooperació 
catalana en els diferents fòrums, cimeres i trobades sobre 
el desenvolupament, la cooperació al desenvolupament  
i l’eficàcia de l’ajut. Igualment es concreta en la participa-
ció en xarxes internacionals amb entitats homòlogues  
del Nord i del Sud per establir i promoure agendes  
compartides en aquests àmbits.
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93
Per tal de fer efectiva la promoció de l’equitat entre dones 
i homes es proposen les directrius següents: 

Directriu	7:		Garantir	que	la	promoció	de	
l’equitat	entre	dones	i	homes	esdevé	un	eix	
prioritari	de	la	contribució	de	la	cooperació	
catalana	al	desenvolupament	en	els	espais		
de	participació	i	debat	sobre	desenvolupament	
i	eficàcia	de	l’ajut.

Actuacions

Incorporar la importància de l’equitat entre 
dones i homes en el moment d’elaborar els 
continguts i format de la participació de la 
Generalitat en els espais de debat sobre des-
envolupament i eficàcia de l’ajut promoguts 
per Nacions Unides (NU), el CAD de l’OCDE, 
la Unió Europea o les xarxes internacionals 
amb entitats homòlogues del Nord i del Sud.

Establir aliances estratègiques amb els països 
donants, les organitzacions de la societat civil 
i les xarxes que promouen la incorporació de 
l’equitat entre dones i homes en l’agenda del 
desenvolupament i l’eficàcia de l’ajut.

 Incorporar el debat sobre eficàcia de l’ajut  
i la seva vinculació amb l’equitat entre dones  
i homes en la relació amb els actors especia-
litzats (comissions de gènere, ONGD especia-
litzades, ICD, etc.).

Establir un % de recursos d’AOD dirigits 
a promoure la participació d’actors de la 
cooperació catalana que tenen com objectiu 
prioritari la promoció de l’equitat entre dones  
i homes (incloses les organitzacions de dones 
i feministes) en els espais de debat sobre  
desenvolupament i eficàcia de l’ajut.

Directriu	8:		Donar	seguiment	als	debats	sobre	
gènere,	desenvolupament	i	eficàcia	de	l’ajut	en	
l’àmbit	estatal	i		internacional	i	garantir	que	els	
avenços	i	compromisos		adquirits	s’incorporen	
en	els	documents	de	planificació	estratègica	
de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Identificar anualment els espais de debat 
sobre gènere i eficàcia de l’ajut i planificar la 
participació de la cooperació al desenvolupa-
ment catalana en aquests espais.

Incorporar en els processos de planificació 
l’actualització sobre els compromisos  
adoptats en aquests espais de debat.

Establir un % de recursos d’AOD dirigits 
a promoure la participació d’actors de la 
cooperació catalana que tenen com objectiu 
prioritari la promoció de l’equitat entre dones  
i homes (incloses les organitzacions de dones 
i feministes) en els espais de debat sobre  
desenvolupament i eficàcia de l’ajut.

4.1.2 Promoure l’equitat entre dones  
i homes en la interlocució i el diàleg 
sobre polítiques de cooperació  
al desenvolupament amb els  
agents catalans de cooperació  
al desenvolupament.

94
La Llei de cooperació al desenvolupament estableix com 
a principi ordenador la participació dels agents de coope-
ració en la planificació, seguiment i avaluació de la política 
pública de cooperació al desenvolupament. Aquest tret 
confereix a la cooperació catalana un valor afegit basat 
en la seva naturalesa participativa i participada, per la 
importància dels espais de concertació política, i carac-
teritzada per una pluralitat d’agents públics i privats amb 
un fort protagonisme en l’execució de la política, però 
també, i molt important, en la seva definició i seguiment. 

95
Aquestes característiques situen els espais de concerta-
ció i diàleg de polítiques entre les diferents parts implica-
des de la cooperació catalana al desenvolupament com 
espais privilegiats per a la promoció de l’equitat entre do-
nes i homes ja que: contribueixen a la construcció d’una 
visió compartida sobre l’equitat entre dones i homes  
en la cooperació al desenvolupament, i alhora poden 
transformar aquests consensos en compromisos polítics 
en relació amb la promoció de l’equitat entre dones  
i homes.
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96
En aquest sentit, el sistema català de cooperació al 
desenvolupament ja disposa d’espais formals per arti-
cular aquest diàleg, ja que, per llei es dota d’òrgans de 
coordinació, consulta i col·laboració en funcionament 
des del 2003. Aquests òrgans poden exercir un paper 
important en la promoció de l’equitat entre dones i homes 
en la cooperació catalana, mitjançant l’enfortiment de les 
seves funcions de seguiment i avaluació dels avenços en 
matèria d’equitat de gènere, així com de les seves capa-
citats de debat i proposta de mecanismes per a impulsar 
a promoció de l’equitat entre dones i homes.

97
A continuació s’avancen directrius per a promoure 
l’equitat entre dones i homes en el diàleg de polítiques, 
interlocució, i col·laboració amb els agents catalans de 
cooperació al desenvolupament.

Directriu	9:	Desenvolupar	una	comprensió	
comuna	sobre	l’equitat	entre	dones	i	homes		
i	la	manera	de	promoure-la	en	la	cooperació		
al	desenvolupament,	per	millorar	la	qualitat		
i	la	coherència	de	les	actuacions	de	la	
cooperació	catalana.

Actuacions

Elaborar un pla de difusió i comunicació de 
les Directrius d’equitat entre dones i homes  
en la cooperació al desenvolupament a Cata-
lunya –DGCDAH i ICD- dirigit a tots els agents 
de la cooperació catalana, cadascú en la seva 
especificitat.

Sistematitzar experiències, celebrar debats 
sobre bones pràctiques i lliçons apreses de 
transversalització de la perspectiva de gènere 
entre els agents de la cooperació catalana.

Participar o celebrar jornades d’intercanvi 
i debat entre organitzacions feministes, de 
dones, lideresses indígenes, afrodescen-
dents i d’altres pobles minoritzats, sobre 
temes de l’agenda de les dones, estratègies 
d’apoderament, aliances feministes per  
al desenvolupament, etc.

Directriu	10:	Impulsar	compromisos	polítics	
amb	l’equitat	de	gènere	en	la	cooperació	
al	desenvolupament	amb	els	agents	de	
cooperació	al	desenvolupament	catalans.

Actuacions

Establir clàusules que expressin el compro-
mís polític pel que fa a l’equitat de gènere 
en la cooperació al desenvolupament en les 
aliances estratègiques i convenis marc amb 
les federacions i coordinadores d’ONGD, les 
universitats, els sindicats, i els col·lectius de 
persones migrades, així com en els convenis 
marc entre la DGCDAH/ACCD i els departa-
ments de la Generalitat.

Incorporar en els plans de treball dels  
convenis marc entre la DGCDAH/ACCD  
i els Departaments i els ens locals metes  
relacionades amb la promoció de l’equitat 
entre dones i homes.

Instar el govern a que presenti una resolució 
al Parlament sobre la promoció de l’equitat 
entre dones i homes en la cooperació al  
desenvolupament, que complementi i accentuï  
el compromís adquirit al propi Pla Director  
de cooperació al desenvolupament.

Termini

Curt

 

Curt
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Directriu	11:	Potenciar	els	òrgans	consultius	
de	la	cooperació	catalana	al	desenvolupament	
com	espais	de	debat	i	impuls	d’iniciatives	
d’equitat	entre	dones	i	homes	i	de	seguiment	
i	avaluació	dels	progressos	registrats	
per	la	política	pública	de	cooperació	al	
desenvolupament	pel	que	fa	a	aquest	objectiu.

Actuacions

 Impulsar, en el reglament intern de funcio-
nament del Consell de Cooperació al Desen-
volupament, la creació de la figura de Vocal 
experta en gènere i desenvolupament en el 
Consell de Cooperació.

Promoure la participació al Consell de  
Cooperació al Desenvolupament d’una  
vocal del Consell Nacional de Dones  
de Catalunya (CNDC).

Definir un pla de treball per donar seguiment 
a la implementació de les Directrius d’equitat 
entre dones i homes en el marc del pla  
de treball del Consell de Cooperació  
al Desenvolupament.

 Incorporar en el pla de treball de la Comissió 
Interdepartamental de Cooperació al Desen-
volupament reunions monogràfiques sobre 
equitat de gènere en la cooperació. 

Impulsar la participació de l’ICD en la  
Comissió Interdepartamental de Cooperació 
al Desenvolupament i buscar sinèrgies entre 
el Pla de Polítiques de dones i la política  
pública de cooperació al desenvolupament.

Establir compromisos en el pla de treball 
anual de la Comissió de Coordinació amb  
els Ens locals sobre l’impuls, seguiment  
i avaluació d’accions relatives a la promoció 
de l’equitat entre dones i homes.

Tractar el seguiment dels compromisos  
establerts pel que fa a la promoció de l’equitat 
entre dones i homes en una reunió anual  
de la Comissió de Coordinació amb els  
ens locals, així com en el seguiment de les  
convocatòries o instruments d’execució  
conjunts (Generalitat-ens locals).

4.2 Transversalització de la perspectiva 
de gènere en l’elaboració, seguiment 
i avaluació de la política pública de 
cooperació al desenvolupament. 

98
Un dels punts clau per a la promoció de l’equitat entre 
dones i homes en el nivell estratègic és l’aplicació de la 
perspectiva de gènere en la planificació, el seguiment i 
l’avaluació de la política pública de cooperació al desen-
volupament catalana. Per abordar la transversalització en 
tot el cicle de la política, en aquest apartat s’estableixen, 
en primer lloc, directrius per planificar amb perspectiva 
de gènere, aplicables a tots els exercicis de planificació. 
En segon lloc, es defineixen directrius per aplicar la pers-
pectiva de gènere als exercicis de seguiment i finalment 
per a l’avaluació de la política.

4.2.1. Promoure l’equitat entre dones  
i homes en la planificació estratègica  
de la política pública de cooperació  
al desenvolupament de la Generalitat.

99	
Per aconseguir que els exercicis de planificació estratè-
gica de la cooperació al desenvolupament de la Gene-
ralitat de Catalunya s’orientin a la promoció de l’equitat 
entre dones i homes, la perspectiva de gènere ha de ser 
integrada als processos i dinàmiques, així com als instru-
ments de la planificació estratègica. D’aquesta manera els 
processos de planificació seran coherents amb la impor-
tància atribuïda per aquesta política pública als objectius 
de promoció de l’equitat i a l’apoderament de les dones.

100	
L’aplicació de la perspectiva de gènere en aquest àmbit 
suposa que tots els documents de planificació estratègi-
ca de la cooperació catalana contribueixin a l’avenç de 
l’equitat de gènere als països socis i en les actuacions 
d’Educació per al Desenvolupament. En aquest sentit, 
els exercicis de transversalització s’han de fer en el marc 
de l’elaboració dels plans (plans directors i plans anuals) 
estratègies (EPP, estratègies vinculades a modalitats i 
instruments de cooperació, etc.) directrius (directrius 
d’avaluació, etc.), i altres documents de planificació estra-
tègica dels que es pugui dotar aquesta política pública.

Termini
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101
Per aconseguir-ho es plantegen les directrius següents:

Directriu	1:	Garantir	la	participació	de		
les	institucions	i	organitzacions	de	defensa	
dels	drets	de	les	dones,	així	com	de	persones	
expertes	en	gènere	i	desenvolupament,		
en	les	dinàmiques	de	planificació.

Actuacions

Garantir que en els espais formals de partici-
pació que han de donar tràmit als documents 
estratègics hi ha expertesa en gènere i desen-
volupament.

Incorporar criteris d’equitat en la identificació 
de parts implicades a entrevistar i/o participar 
en els grups focals per a l’elaboració d’EPP  
i altres documents estratègics i programàtics 
on es prevegi la participació dels països socis.

Incorporar criteris d’equitat i d’expertesa en 
equitat de gènere en la composició de grups 
de treball, comissions, o grups consultius  
més enllà dels previstos per llei, vinculats  
a l’elaboració de documents estratègics.

Directriu	2:	Incorporar	l’anàlisi	de	gènere		
en	l’elaboració	dels	documents	de	planificació	
estratègica.

Actuacions

Elaborar diagnòstics sobre les bretxes de gè-
nere –en clau nacional, regional, local i també 
sectorial- en els països socis en el marc de 
l’elaboració de les EPP.

Incorporar en els termes de referència dels 
encàrrecs externs per a l’elaboració dels  
documents de base preguntes específiques 
pel que fa a les desigualtats de gènere  
i a la situació i posició de les dones en relació 
amb els homes en el país o tema objecte  
de l’encàrrec.

Elaborar línies de base de gènere en 
l’elaboració dels documents de planificació 
estratègica.

Fixar compromisos específics relatius a 
l’objectiu transversal de promoure l’equitat  
entre les dones i els homes en clau de resul-
tats en els Plans Directors i en clau d’accions 
en els Plans Anuals que se’n deriven.

Reflectir, en els exercicis pressupostaris, 
els recursos que es dediquen a promoure 
l’equitat entre dones i homes.

Incorporar indicadors –d’input, de resultats, 
procés i impacte– i establir metes en clau 
d’equitat de gènere en els documents  
de planificació estratègica que permetin donar 
seguiment i avaluar els progressos  
en l’assoliment d’aquest objectiu.
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Directriu	3:	Establir	mecanismes	per	evitar	
l’evaporació	dels	compromisos	pel	que	fa	a	
l’equitat	entre	dones	i	homes	en	l’elaboració	
de	la	política	pública	de	cooperació	al	
desenvolupament	de	la	Generalitat.

Actuacions

Elaborar o encarregar un informe d’impacte 
de gènere dels documents de planificació 
estratègica de la cooperació al desenvolupa-
ment de la Generalitat.

Impulsar anualment actuacions adreçades 
al seguiment i l’avaluació dels compromisos 
adquirits en matèria d’equitat de gènere  
en els documents de planificació estratègica.

4.2.2. Promoure l’equitat entre dones 
i homes en el seguiment i l’avaluació 
estratègics de la política pública  
de cooperació al desenvolupament  
de la Generalitat.

102
El seguiment i l’avaluació esdevenen peces claus d’una 
política de cooperació al desenvolupament de qualitat, 
tal com s’extreu del consens internacional que subratlla 
la importància de la gestió per resultats de desenvolupa-
ment, per a millorar l’eficàcia i la qualitat de la cooperació.  
Així, el seguiment i l’avaluació són processos necessaris 
per assegurar la qualitat i coherència de les polítiques  
de cooperació al desenvolupament, per constatar  
el progrés en l’execució, el grau d’assoliment d’objectius  
i resultats, els processos generats, així com l’impacte  
de les actuacions. Tot plegat ha de permetre extreure 
lliçons i, alimentar el procés de presa de decisions,  
introduint canvis, si escau.

103
L’aplicació de la perspectiva de gènere en els exercicis  
de seguiment estratègic busca conèixer de forma  
periòdica: en quina mesura s’apliquen els compromisos, 
adoptats pels diferents documents estratègics relatius 
a la promoció de l’equitat de gènere, i, en quina mesura 
s’estan aplicant els plans i estratègies adoptades per  
a promoure l’equitat entre dones i homes. En gran part, 
l’èxit de l’aplicació de la perspectiva de gènere en els 
exercicis de seguiment estratègic depèn de les capacitats 
de recopilació, sistematització, explotació i anàlisi en  
clau d’equitat. 

104	
L’aplicació de la perspectiva de gènere en l’avaluació  
estratègica suposarà: valorar els resultats de les estratè-
gies aplicades, mesurar l’eficàcia i eficiència de les actua-
cions realitzades, i valorar l’impacte i la sostenibilitat dels 
avenços que s’han aconseguit quant a la incorporació 
de la perspectiva de gènere en la cooperació al desen-
volupament promoguda per la Generalitat de Catalunya. 
També es podrà incorporar la perspectiva de gènere a 
la resta de criteris d’avaluació presents a les Directrius 
d’avaluació i d’altres que es puguin considerar oportuns.

105	
Els exercicis de seguiment i d’avaluació requereixen dis-
posar d’una informació inicial sobre el punt de partida de 
la integració de la perspectiva de gènere en la cooperació 
al desenvolupament catalana que permeti comparar els 
resultats que s’obtindran en el mitjà i llarg termini. Per a 
que així sigui, a més de la importància de la disponibilitat 
de dades caldrà desenvolupar les capacitats per analit-
zar-les amb una perspectiva que vagi més enllà dels can-
vis en la situació de les dones, i percebi els canvis en les 
relacions de gènere i quant a les bretxes de desigualtat.

Termini

Mitjà

Curt
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106	
En aquest sentit, la Memòria Anual de Cooperació al 
Desenvolupament de la Generalitat és el principal instru-
ment de seguiment de la política pública, mitjançant el 
seguiment dels Plans Anuals que concreten els compro-
misos dels plans directors. Per això, esdevé una prioritat 
incorporar en el principal instrument de seguiment de la 
política, instruments i mecanismes que siguin capaços de 
reflectir els avenços quant a l’equitat entre dones i homes 
i l’apoderament de les dones. 

107
Pel que fa a l’avaluació estratègica, les avaluacions estra-
tègiques geogràfiques, sectorials, per modalitats i instru-
ments i les del Pla director de cooperació al desenvolu-
pament hauran d’incorporar els elements necessaris per 
reflectir els avenços quant a l’equitat de gènere. També 
caldrà aplicar la perspectiva de gènere de forma efectiva 
en tot el cicle del procés de l’avaluació.

108	
A continuació s’avancen directrius per a promoure 
l’equitat entre dones i homes en el seguiment i l’avaluació 
de la política pública de cooperació al desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya.

Directiu	4:	Fer	el	seguiment	i	l’avaluació	dels	
compromisos	en	relació	amb	l’equitat	entre	
dones	i	homes	de	la	política	de	cooperació		
al	desenvolupament	de	la	Generalitat		
de	Catalunya	mitjançant	els	instruments		
i	mecanismes	de	seguiment	i	avaluació		
de	què	disposa	aquesta	política.

Actuacions

Aprofundir en l’ús del marcador de gènere del 
CAD per copsar fins a quin punt les actua-
cions que conformen l’AOD de la Generalitat 
de Catalunya promouen de manera significati-
va o principal l’equitat entre dones i homes.

Promoure la participació de les organitzacions 
de dones, de feministes, de dones lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altres pobles 
minoritzats, en els exercicis de seguiment 
i avaluació estratègics d’aquesta política 
pública.

Incorporar criteris d’equitat de gènere en els 
instruments de seguiment i avaluació estratè-
gics de la política pública (plans, estratègies  
i documents de directrius).

Incorporar criteris d’equitat de gènere en els 
instruments d’execució de la política pública 
– per disposar de dades desagregades per 
sexe, que continguin suficient informació so-
bre les relacions de gènere, etc. – que perme-
tin generar dades rellevants per als exercicis 
de seguiment i avaluació estratègica.

Incorporar la perspectiva de gènere en totes 
les fases de les avaluacions estratègiques  
i en tots els productes i subproductes que 
se’n derivin.

Termini
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Directriu	5:	Dissenyar	i	aplicar	instruments	ad-
hoc	per	al	seguiment	i	l’avaluació	dels	resultats	
i	l’impacte	de	gènere	en	la	cooperació	catalana	
al	desenvolupament.

Actuacions

Adoptar tècniques quantitatives i qualitatives 
per recopilar i sistematitzar informació sobre 
les desigualtats de gènere que permetin 
identificar les diferències entre dones i homes 
en percepcions, actituds, pràctiques, accés 
i control sobre els recursos, oportunitats 
econòmiques i poder i influència política.

Impulsar avaluacions d’impacte de gènere 
per país, sector, modalitat i instrument de 
cooperació.

Directriu	6:	Millorar	les	capacitats	de	
recopilació	i	sistematització	d’informació	
desagregada	per	sexe	i	per	a	generar	
indicadors	sensibles	al	gènere.

Actuacions

Enfortir les capacitats del personal tècnic amb 
funcions estratègiques dels actors de la coope-
ració catalana per al seguiment amb perspecti-
va de gènere, per a realitzar anàlisi de gènere  
i anàlisi feminista de la informació recopi-
lada i per a construir indicadors de gènere 
(de resultats, procés i impacte) i indicadors 
d’apoderament de les dones.

Sistematitzar, analitzar i difondre bones 
pràctiques i lliçons apreses sobre promoció 
de l’equitat entre dones i homes i aplicació 
de la perspectiva de gènere en la cooperació 
al desenvolupament. Es tindrà especialment 
en compte l’ús de llenguatges adaptats als 
diferents grups i col·lectius implicats i als  
qui vagin adreçats.

Assignar un % de recursos a la recopilació  
i sistematització d’informació desagregada 
per sexe.

4.3 Transversalització de l’equitat entre 
les dones i els homes en els objectius 
transversals i en les línies estratègiques 
de la cooperació catalana.

109	
La transversalització de l’equitat entres les dones i els 
homes en el nivell estratègic de la política de cooperació 
al desenvolupament comporta no només incidir sobre 
els processos de planificació, seguiment i avaluació, sinó 
també sobre els components estratègics que es defi-
neixen i valoren a través d’aquests processos. Aquestes 
prioritats s’articulen al voltant dels objectius transver-
sals – entre els que hi ha el mateix objectiu de promoure 
l’equitat entre les dones- i de les línies i objectius estratè-
gics sectorials tant al Sud com al Nord.
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4.3.1. Equitat de gènere en els Objectius 
Transversals. 

110	
Els objectius transversals de la cooperació al desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya es vinculen amb 
els canvis profunds que cal promoure en les relacions  
i en les estructures que incideixen sobre els processos  
de desenvolupament dels països socis i sobre les rela-
cions entre els països del Nord i del Sud. Concretament, 
fan referència a la necessitat de promoure l’equitat entre 
les dones i els homes; d’impulsar els drets humans, la 
governança democràtica i l’enfortiment del teixit social;  
i de vetllar per la sostenibilitat del desenvolupament. 

111
El seu caràcter transversal implica abordar aquests 
objectius de manera sistemàtica i coherent  en el desple-
gament de la política de cooperació al desenvolupament 
en el seu conjunt, en tots els àmbits i a tots nivells, en 
tant que condicions mínimes per a que es puguin donar 
processos veritablement transformadors i sostenibles  
de desenvolupament en els països socis.

112	
Per tal de promoure l’equitat entre dones i homes  
a l’hora d’aplicar l’objectiu transversal de Promoure  
el respecte integral i la consolidació dels drets humans, la 
governança democràtica i l’enfortiment del teixit social i el de 
Promoure la sostenibilitat del desenvolupament en la seva 
triple dimensió -social (que inclou cultural i política), ambien-
tal i econòmica- en tots els àmbits de la cooperació per al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya, s’avancen 
un conjunt de directrius i actuacions associades, també re-
ferides a la necessitat d’incorporar la perspectiva de gènere 
en l’elaboració i els continguts dels documents de directrius 
per a fer operatius aquests objectius transversals.

A. Promoure el respecte integral  
i la consolidació dels drets humans,  
la governança democràtica  
i l’enfortiment del teixit social.

113	
Els esforços per aplicar l’equitat de gènere en l’objectiu 
transversal de promoure el respecte integral i la consoli-
dació dels drets humans, la governança democràtica  
i l’enfortiment del teixit social giren al voltant de tres grans 
directrius. La primera pretén superar la visió androcèn-
trica dels drets humans així com vetllar per a la incor-
poració efectiva dels drets humans de les dones en la 
política de cooperació. La segona pretén assegurar que 
la perspectiva de gènere s’incorpori efectivament en les 
actuacions de les institucions públiques dels països socis 
i en tot el cicle de les polítiques públiques. La tercera 
pretén enfortir les capacitats organitzatives i d’incidència 
política del moviment de dones i feminista i, en especial, 
de les dones lideresses indígenes, afrodescendents 
i d’altres pobles minoritzats, dels països socis. 

Directriu	1:	Revisar	la	visió	androcèntrica		
dels	drets	humans,	i	maldar	per	la	incorporació	
dels	drets	de	les	dones	i	per	un	sistema	
d’exigibilitat	que	n’asseguri	el	ple	exercici.

Actuacions

Incorporar la revisió de la visió androcèntrica 
dels drets humans en el diàleg de polítiques 
amb les parts implicades en el país soci i les 
del sistema de cooperació catalana al desen-
volupament.

Establir aliances entre els actors de la  
cooperació catalana al desenvolupament  
per treballar els drets humans amb perspec-
tiva de gènere –DGCDAH/ACCD, Oficina  
de Promoció de la Pau i els Drets Humans, 
Federació Catalana d’ONG pels Drets  
Humans, etc.

Promoure l’ús de llistes de comprovació per 
garantir la incorporació de la perspectiva de 
gènere en l’anàlisi sobre la situació dels drets 
humans en la fase de diagnòstic de la planifi-
cació geogràfica (EPP).

Promoure l’ús d’indicadors del compliment 
dels drets humans de les dones, en particular 
dels DESC (Drets Econòmics, Socials  
i Culturals) i els DSiR (Drets Sexuals i Repro-
ductius) en els instruments de planificació  
que en permetin el seguiment i l’avaluació, 
 i en els instruments d’execució de la política.

Incorporar en la formació i sensibilització 
sobre Drets Humans, temàtiques relaciona-
des amb els drets humans de les dones, en 
particular els DESC i els DSiR en l’àmbit del 
desenvolupament i de l’acció humanitària.

Impulsar anualment actuacions adreçades 
a enfortir la capacitat de les organitzacions 
de dones per exigir els seus drets, en l’àmbit 
local, nacional i internacional.

Termini

Curt

 

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt

Curt
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Directriu	2:	Aplicar	la	perspectiva	de	gènere	
en	la	promoció	de	la	governança	democràtica	
mitjançant	l’enfortiment	d’institucions		
i	polítiques	públiques	pro-equitat	com		
a	requisit	indispensable	per	a	la	democràcia		
i	el	desenvolupament	dels	països	socis.

Actuacions

Promoure l’ús de llistes de comprovació 
i criteris per garantir la incorporació de la 
perspectiva de gènere en la promoció de la 
participació, representativitat i control demo-
cràtic de les institucions públiques dels països 
socis, amb especial atenció a l’àmbit local.

Promoure l’ús de llistes de comprovació  
i criteris per garantir la Incorporació de la 
perspectiva de gènere en l’acompanyament  
a l’elaboració de polítiques públiques, plans  
i pressupostos, especialment en l’àmbit local.

Promoure l’ús d’indicadors sensibles al  
gènere per planificar, donar seguiment  
i avaluar l’aplicació de la perspectiva  
de gènere en l’enfortiment d’institucions  
i polítiques públiques. 

Incorporar, en la formació i sensibilització 
sobre governabilitat democràtica i desenvo-
lupament, aspectes relacionats amb l’equitat 
entre dones i homes.

Impulsar, anualment, actuacions adreçades 
a promoure i/o enfortir espais d’interlocució 
entre les organitzacions de dones i les institu-
cions públiques dels països socis per garantir 
la participació de les dones i les seves orga-
nitzacions en la presa de decisions política, 
amb una especial atenció a les lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altres pobles 
minoritzats.

Promoure, des de l’ICD i la DGCDAH/ACCD 
l’intercanvi d’experiències sobre la institucio-
nalització de les polítiques pro-equitat i els 
mecanismes d’igualtat amb governs locals  
i nacionals dels països socis. 

Directriu	3:	Aplicar	la	perspectiva	de	gènere	
en	la	promoció	del	teixit	social	mitjançant	
l’enfortiment	de	les	capacitats	organitzatives	
i	d’incidència	política	del	moviment	de	
dones,	del	moviment	feminista	i	de	les	dones	
lideresses	indígenes,	afrodescendents	i	
d’altres	pobles	minoritzats,	dels	països	socis.

Actuacions

Promoure l’ús de llistes de comprovació  
i criteris per garantir la participació de les 
organitzacions de dones en les actuacions 
orientades a l’enfortiment del teixit social.

Promoure l’ús d’indicadors d’apoderament 
col·lectiu i polític de les organitzacions de 
dones en la planificació, seguiment i avaluació 
de documents i actuacions.

Termini

Curt

 

Curt

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Mitjà

Curt

 

Mitjà
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Incorporar, en la formació i sensibilització 
sobre enfortiment del teixit social, l’anàlisi  
de les organitzacions de dones, i de les  
seves contribucions a la democràcia  
i al desenvolupament.

Impulsar, anualment, actuacions adreçades 
a promoure i/o enfortir les organitzacions de 
dones dels països socis per garantir el seu 
paper actiu en el teixit social dels països  
socis, amb una especial atenció a les  
lideresses indígenes, afrodescendents 
i d’altres pobles minoritzats.

B. Promoure la sostenibilitat del 
desenvolupament en la seva triple 
dimensió -social (que inclou cultural  
i política), ambiental i econòmica.

114	
Les directrius per a la transversalització de l’equitat entre 
dones i homes en la promoció de la sostenibilitat del desen-
volupament, que es presenten a continuació, tenen un doble 
objectiu. Per una banda, reconèixer explícitament el paper 
de les dones en el desenvolupament humà sostenible a més 
de valoritzar-lo i maldar per l’establiment d’unes relacions 
equitatives entre dones i homes en les esferes pública i pri-
vada.  Per l’altra, incorporar de manera efectiva la perspec-
tiva de gènere en la promoció de la sostenibilitat ambiental 
del desenvolupament a través de la millora de les capacitats 
i les titularitats de les dones en l’accés, ús i control dels 
ecosistemes i dels recursos naturals. 

Directriu	1	:	Reconèixer	i	valorar	la	contribució	
de	les	dones	al	desenvolupament	humà	
sostenible,	i	en	la	promoció	d’un	concepte	de	
sostenibilitat	(social,	econòmica	i	ambiental)	
que	tingui	en	compte	les	seves	capacitats,	
experiències	i	prioritats,	i	unes	relacions	
equitatives	entre	dones	i	homes.

Actuacions

Incorporar el valor del treball reproductiu 
(domèstic i de cura), productiu no moneta-
ritzat, familiar i comunitari que fan les dones 
i els homes en la sostenibilitat del desenvo-
lupament en els debats i en la definició de 
polítiques, estratègies i actuacions.

Promoure intercanvis de bones pràctiques  
i experiències innovadores en l’abordatge  
de la sostenibilitat del desenvolupament  
amb enfocament de gènere.

Promoure l’ús d’indicadors per fer el segui-
ment i l’avaluació en els canvis  aconseguits 
quant al reconeixement i valoració social de 
les contribucions de les dones a la sostenibili-
tat del desenvolupament.

Incentivar l’ús de les eines d’anàlisi de gènere 
per recollir informació sobre el “triple rol”  
de les dones, els temps i valors dels treballs 
realitzats (Eina de Perfil d’Activitats).

Impulsar, anualment, actuacions adreçades  
a donar suport a la incidència política de les 
organitzacions de dones i de les organitzacions 
pro-equitat al voltant del reconeixement i valora-
ció del treball de cura, familiar i domèstic.

Promoure la coresponsabilitat entre dones i 
homes en les tasques de cura i sostenibilitat de 
la vida, mitjançant la mobilització de recursos 
per donar suport a actuacions que promouen la 
participació dels homes en les tasques de cura.

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt
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Directriu	2:	Incorporar	la	perspectiva	de	
gènere	en	la	promoció	de	la	sostenibilitat	
ambiental	del	desenvolupament	mitjançant		
la	millora	de	les	capacitats	i	titularitats	de	
les	dones	per	assegurar	un	accés,	ús	i	control	
sostenible	i	equitatiu	dels	ecosistemes	i	dels	
recursos	naturals	i	els	serveis	ambientals.

Actuacions:

Promoure el diàleg entre els actors de la  
cooperació catalana al desenvolupament  
especialitzats en sostenibilitat ambiental  
sobre la importància de la incorporació  
de la perspectiva de gènere.

Promoure l’ús de llistes de comprovació  
i criteris per garantir la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en la sostenibilitat ambiental 
del desenvolupament i en la gestió dels recur-
sos naturals i dels serveis ambientals. 

Promoure l’ús d’indicadors sensibles al gè-
nere en la planificació, seguiment i l’avaluació 
de documents i actuacions orientades a la 
promoció de la sostenibilitat ambiental, que 
permetin valorar els avenços quant a l’accés, 
ús i control sostenible i equitatiu dels recursos 
naturals i dels serveis ambientals.

Impulsar, anualment, actuacions adreçades 
a donar suport a actuacions que promo-
guin l’accés equitatiu als recursos mediam-
bientals, en àmbits clau per a les dones 
com l’aprovisionament d’aigua, d’aliments 
i d’energia, l’habitabilitat, la propietat de la 
terra, etc.

Promoure la recerca i l’ús d’indicadors per 
avaluar l’impacte de gènere del canvi climàtic.

Promoure la formació i sensibilització sobre 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en la 
sostenibilitat ambiental, tenint en compte el 
canvi climàtic, i contribuir a la sistematització 
d’experiències i lliçons apreses sobre sosteni-
bilitat ambiental amb equitat de gènere.

Incentivar l’ús de les eines d’anàlisi de gènere 
per recollir informació sobre l’accés i control 
d’actius mediambientals (Matriu d’Accés i 
Control) en les estratègies i actuacions, sigui 
quin sigui l’àmbit sectorial on s’adscriguin.

4.3.2. Directrius generals per aplicar 
la perspectiva de gènere en les línies 
estratègiques  de la cooperació 
catalana.

115
Les línies estratègiques estructuren les prioritats 
d’intervenció sectorial de la cooperació catalana. Segons 
estableix el Pla director vigent, les línies estratègiques  
són tres: dues orientades al treball per a la promoció  
del desenvolupament i l’acció humanitària als països 
socis, i una tercera orientada a la promoció de  
l’Educació per al Desenvolupament al Nord. 

116
Donat que les qüestions de gènere no fan referència no-
més a un àmbit d’actuació sectorial sinó que formen part 
integral de tots els àmbits, esdevé fonamental millorar el 
vincle entre la promoció de l’equitat entre dones i homes 
i les prioritats d’actuació sectorial per tal d’incorporar 
objectius pel que fa a l’equitat de gènere en els àmbits 
temàtics i sectorials de les línies que fan  referència tant  
a les actuacions al Sud (desenvolupament i acció  
humanitària) com al treball d’educació, sensibilització  
i incidència al Nord.

A. Línia estratègica desenvolupament.

117
La Línia de Desenvolupament concentra la major part 
dels recursos de la cooperació al desenvolupament de  
la Generalitat de Catalunya i fa referència a les actuacions 
orientades a la promoció del desenvolupament i articu-
lades al voltant dels objectius estratègics definits pel Pla 
director de cooperació al desenvolupament. Per aplicar 
la perspectiva de gènere a la línia estratègia de desenvo-
lupament, aquest apartat avança directrius i actuacions 
orientades a incorporar la promoció de l’equitat entre 
dones i homes en el desplegament dels set objectius 
estratègics de la cooperació al desenvolupament  
de la Generalitat de Catalunya. 

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Directriu	1:	Promoure	l’equitat	entre	dones	i	
homes	en	el	dret	a	la	salut	a	través	de	l’accés	
equitatiu	als	sistemes	de	salut	públics	o	amb	
vocació	de	servei	públic	de	qualitat.

Actuacions

Considerar la responsabilitat mútua i compar-
tida d’homes i dones en relació amb la salut 
en totes les actuacions d’aquest sector.

Incorporar els condicionants de gènere  
en la salut en el moment de la identificació, 
disseny, execució, seguiment i avaluació  
de les actuacions.

Donar suport i promoure accions específiques  
encaminades a la promoció, defensa i protec-
ció dels drets sexuals i dels drets reproductius 
en homes i dones des de la coresponsabilitat.

Identificar i establir aliances amb xarxes 
internacionals de salut, salut sexual i salut 
reproductiva que estiguin treballant des  
d’una perspectiva de gènere.

Recolzar iniciatives de cooperació que vagin 
encaminades a promoure la implicació dels 
homes en la gestió de la salut i de manera 
equitativa amb les dones.

Directriu	2:	Promoure	l’equitat	entre	dones	i	
homes	en	la	millora	de	la	cobertura,	la	qualitat	
i	les	capacitats	dels	sistemes	educatius	pú-
blics	o	amb	vocació	de	servei	públic	per	satis-
fer	les	necessitats	bàsiques	d’aprenentatge	
dels	sectors	de	la	població	amb	menys	oportu-
nitats,	així	com	en	la	potenciació	de	l’educació	
intercultural	multilingüe.

Actuacions

Recolzar iniciatives encaminades a enfortir els 
sistemes públics educatius tenint en compte 
els condicionants de gènere en el currículum 
ocult, sistema i processos educatius.

Promoure iniciatives que fomentin un accés  
i permanència equitatives de nenes i nens  
i nois i noies a l’ensenyament primari  
i secundari.

Promoure iniciatives que trenquin amb  
els estereotips sexistes en la formació tècnica 
i professional i en l’orientació acadèmica  
i professional.

Promoure actuacions que promoguin 
l’eradicació de la violència masclista contra 
les nenes i joves a l’escola i a l’entorn de 
l’escola.

Recolzar iniciatives que promoguin polítiques 
educatives inclusives, on l’equitat de gènere 
sigui un objectiu prioritari.

Recolzar iniciatives que tinguin en compte  
els interessos estratègics i el foment  
de capacitats d’homes i dones en els  
programes educatius.

Promoure la participació de les dones i noies 
en els òrgans de participació i decisió dels 
centres educatius i que fomentin la presència 
equilibrada de les dones i els homes en el sis-
tema educatiu, en el professorat, els càrrecs 
directius i les associacions de pares i mares.

Recolzar iniciatives que afavoreixin  
la coresponsabilitat entre pares i mares  
com a part activa de la comunitat educativa.

Recolzar iniciatives encaminades a eradicar 
la feminització de l’analfabetisme, des d’una 
visió de drets humans i de gènere.

Abordar els estereotips sexistes a l’hora 
d’identificar necessitats formatives en perso-
nes adultes i promoure l’accés de les dones 
a la formació en àmbits orientats tradicional-
ment als homes i a l’inversa.

Incorporar la perspectiva de gènere en les 
activitats formatives adreçades al professorat.

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Curt
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Directriu	3:	Promoure	l’equitat	entre	dones		
i	homes	en	la	promoció	i	l’enfortiment	de	les	
capacitats	productives,	comercials	i	sindicals,	
amb	un	especial	èmfasi	en	la	sobirania	
alimentaria,	així	com	en	l’ampliació	de	les	
oportunitats	d’ocupació	dels	sectors	més	
desfavorits.

Actuacions

Promoure iniciatives encaminades a donar va-
lor a l’economia de cura, domèstica i familiar 
i a fer visible el seu impacte en les economies 
nacionals dels països on es desenvolupin.

Recolzar iniciatives orientades a promoure  
la corresponsabilitat entre homes i dones  
en les tasques de cura.

Recolzar iniciatives encaminades a promoure  
la promoció, protecció i defensa dels drets 
econòmics de les dones.

Promoure la participació de les dones i de 
les organitzacions de dones, de feministes, 
i les lideresses indígenes i afrodescendents, 
i d’altres pobles minoritzats en els espais 
d’incidència política per al desenvolupament 
sostenible, i a la defensa de la sobirania 
alimentària.

Recolzar iniciatives encaminades a fer visible  
i combatre l’impacte de les polítiques produc-
tives i comercials en les relacions de gènere 
(treball a les maquiles, sobreexplotació feme-
nina en les transnacionals, etc.).

Consolidar iniciatives que hagin aconseguit 
impactes positius en les polítiques produc-
tives i comercials dirigides a superar les 
desigualtats de gènere.

Recolzar iniciatives encaminades a establir 
mesures per evitar la discriminació de gènere  
i afavorir l’accés de les dones a la titularitat 
sobre la terra, així com a l’accés, el control 
i l’ús dels recursos productius a partir dels 
quals s’obtenen els aliments.

Promoure iniciatives encaminades a superar 
els estereotips sexistes quant a les oportuni-
tats d’ocupació i a les activitats generadores 
d’ingressos.

Promoure iniciatives orientades a incentivar 
la participació de les dones en les organitza-
cions sindicals.

Promoure iniciatives orientades a la millora 
de les capacitats sindicals per defensar els 
interessos estratègics de gènere de les dones 
treballadores.

Recolzar iniciatives orientades a promoure la 
conciliació de la vida personal, familiar  
i laboral.

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Directriu	4:	Promoure	l’equitat	entre	dones	
i	homes	en	el	marc	de	la	promoció	de	la	
governança	democràtica	per	afavorir	la	
participació,	la	inclusió	i	la	transparència	
en	la	presa	de	decisions	pública,	la	garantia	
i	l’exercici	efectiu	de	tots	els	drets	humans	
individuals	i	col·lectius	i	l’apoderament	dels	
actors	i	del	teixit	social	amb	més	capacitat	
transformadora.

Actuacions

Promoure i donar suport a la consolidació 
d’iniciatives innovadores que canalitzin fons 
autònoms per a la garantia i l’exercici efectiu 
dels drets de les dones.

Impulsar i donar suport a la consolidació 
d’actuacions encaminades a promoure la 
incorporació de la perspectiva de gènere en 
les polítiques públiques.

Considerar les dones com a agents actives, 
amb poder per col·locar temes en l’agenda 
amb capacitat de presa de decisions en els 
processos democràtics.

Promoure i donar suport a la consolidació 
d’iniciatives encaminades a fomentar la parti-
cipació política de les dones en els processos 
democràtics.

Promoure i donar suport a la consolidació 
d’iniciatives encaminades a l’enfortiment 
organitzacional de grups de dones per a la 
incidència política, que incorpori per la partici-
pació de les dones joves, i promogui el diàleg 
intergeneracional.

Donar suport a iniciatives que potenciïn el  
treball amb organitzacions de països socis 
que estiguin compromeses amb la defensa  
de les necessitats i el suport a la participació 
de les treballadores, especialment d’aquelles 
que sofreixen discriminació o explotació.

Prioritzar iniciatives que consolidin mecanis-
mes de protecció jurídica, social i econòmica 
en l’àmbit laboral de les dones en condicions 
d’exclusió.

Promoure iniciatives encaminades a enfor-
tir les organitzacions sindicals de dones en 
empreses transnacionals ubicades en zones 
frontereres.

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt
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Directriu	5:	Promoure	l’equitat	entre	dones	
i	homes	en	l’augment	de	les	capacitats	i	
l’autonomia	de	les	dones,	en	el	reconeixement,	
visibilització	i	promoció	de	la	seva	participació	
equitativa,	real	i	efectiva	en	els	processos	
de	desenvolupament	humà,	particularment	
en	tots	els	àmbits	de	la	vida	pública,	la	presa	
de	decisions	i	l’economia,	en	la	defensa	i	la	
promoció	de	tots	els	drets	de	les	dones	i	el	
combat	de	la	violència	masclista.

Actuacions

Donar prioritat a aquelles actuacions que 
tinguin en compte i s’orientin a adreçar els 
interessos estratègics de les dones.

Promoure sinergies entre les actuacions 
d’apoderament de les dones i altres actuacions 
que incorporin la perspectiva de gènere en el 
marc d’altres objectius estratègics.

Obrir un espai d’interlocució permanent amb 
les comissions, unitats, personal tècnic res-
ponsable de gènere de les diferents organit-
zacions i entitats.

Directriu	6:	Promoure	l’equitat	entre	dones		
i	homes	en	la	gestió	sostenible,	equitativa		
i	integral	dels	ecosistemes	i	l’accés,	control		
i	ús	dels	seus	recursos	naturals	i	dels	serveis	
ambientals,	entre	ells	l’aigua,	a	través	de	
l’apoderament	dels	actors	del	Sud,	en	especial	
d’aquells	més	desafavorits.

Actuacions

Considerar els diversos usos dels recursos 
naturals i de l’aigua i la distribució dels serveis 
ambientals des d’un enfocament de gènere.

Reconèixer i considerar l’existència de dife-
rents grups d’interès, amb diferents necessi-
tats, relacions i oportunitats, així com el paper 
de la institucionalitat formal i informal respecte 
a l’accés, l’ús, el control i la gestió dels recur-
sos naturals i dels serveis ambientals.

Promoure iniciatives de gestió adequada dels 
recursos naturals i dels serveis ambientals 
que incloguin de manera explícita les neces-
sitats, prioritats i opinions dels homes i de les 
dones i que promoguin la participació activa  
i el lideratge d’aquestes.

Recolzar organitzacions i xarxes de dones  
per enfortir les seves capacitats per a incidir  
i participar en la presa de decisions sobre  
els recursos naturals i els serveis ambientals.

Recolzar i consolidar iniciatives encaminades 
a capacitar organitzacions comunitàries en 
habilitats específiques per a la gestió ambien-
tal des d’una perspectiva de gènere.

Recolzar actuacions específiques que iden-
tifiquin i adrecin les barreres a la participació 
plena de les dones en la gestió integral dels 
recursos hídrics.

Recolzar iniciatives que facin visible la  
participació i responsabilitat de les dones  
en la gestió dels recursos hídrics amb  
caràcter no remunerat.

Considerar els riscs i impactes diferenciats 
entre dones i homes de la degradació dels 
recursos naturals -desforestació, escassetat 
d’aigua, esgotament del terra, contaminació 
de l’aire i de l’aigua- a l’hora de dissenyar, 
implementar i avaluar les actuacions.

Incorporar els condicionants de gènere a 
l’hora d’identificar les prioritats per fer front 
al deteriorament ambiental a partir dels rols i 
responsabilitats assignades a dones i homes 
en un context determinat.

Directriu	7:	Promoure	l’equitat	entre	dones	
i	homes	en	la	millora	de	les	capacitats	dels	
actors	del	sud	per	a	prevenir	les	conductes	
violentes	en	els	conflictes,	en	la	contribució	
a	la	seva	solució	política	negociada	i	a	la	
rehabilitació	post-conflicte,	així	com	en	la	
contribució	als	processos	de	transformació	
dels	conflictes	violents	i	a	la	construcció	de	la	
pau	des	d’un	enfocament	de	seguretat	humana.

Actuacions

Promoure l’aplicació de les resolucions 1325  
i 1889 sobre dones pau i seguretat i de les 
resolucions 1820 i 1888 sobre violència sexual 
en situacions de conflicte i post-conflicte.

Promoure iniciatives centrades en concentrar 
esforços en les etapes prèvies a l’esclat de  
la violència, tenint en compte les necessitats  
i interessos estratègics d’homes i dones.

Termini

Curt

Curt

Curt

Termini

Curt

Curt

Curt

Termini

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt



Recolzar actuacions que promoguin la 
prevenció i l’eradicació de la violència contra 
les dones en els conflictes armats i altres 
contexts de violència.

Recolzar iniciatives dirigides a promoure 
l’atenció a les dones víctimes dels conflictes 
armats, en especial de la violència sexual.

Recolzar iniciatives de pau liderades per or-
ganitzacions de dones i que fomentin la parti-
cipació política de les dones en els processos 
de construcció de pau. 

Recolzar iniciatives orientades a incorporar 
les necessitats i interessos estratègics de 
les dones i els homes en els processos de 
veritat, justícia, reparació, atenció psicosocial 
i reconciliació. 

Directriu	8:	Desenvolupar	una	comprensió	
comuna	sobre	la	manera	d’aplicar	la	
perspectiva	de	gènere	en	la	línia	estratègia		
de	desenvolupament	entre	els	actors		
de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Elaborar diagnòstics sobre la incorporació 
de la perspectiva de gènere a cadascun dels 
objectius sectorials estratègics de la política 
de cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya. 

Aprofundir en la reflexió amb els actors cata-
lans en l’àmbit de la cooperació al desenvolu-
pament sobre l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en cadascun dels objectius sectorials  
i garantir la participació de les persones  
expertes en la temàtica.

Elaborar documents de posicionament sobre 
la incorporació de la perspectiva de gènere 
en algun dels objectius sectorials.

Tractar la incorporació de la perspectiva de 
gènere en la línia estratègica de cooperació 
al desenvolupament en almenys una sessió 
anunal del Consell de Cooperació.

Celebrar, la DGCDAH i l’ACCD, reunions 
monogràfiques amb les comissions de gènere, 
tècniques i personal directiu de les ONGD  
especialitzades en promoure l’equitat entre 
dones i homes i en l’apoderament de les dones.

Termini

Mitjà

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt
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Directriu	9:	Enfortir	les	capacitats	dels	actors	
de	la	cooperació	catalana	per	a	l’aplicació	de	
la	perspectiva	de	gènere	en	la	línia	estratègica	
de	desenvolupament.

Actuacions

Facilitar la formació en gènere del personal  
i agents de cooperació especialitzats en ca-
dascun dels objectius sectorials estratègics.

Recopilar i difondre bones pràctiques 
d’aplicació de la perspectiva de gènere  
en els objectius sectorials estratègics.

Capitalitzar i difondre l’experiència dels actors 
més avançats en la incorporació de la pers-
pectiva de gènere en els objectius sectorials 
estratègics.

Avaluar l’impacte de gènere d’algunes actua-
cions en els objectius sectorials estratègics.

B. Línia estratègica d’acció humanitària.

118
La Generalitat de Catalunya, en la seva línia estratègica 
d’acció humanitària, vol contribuir a prevenir i cobrir les 
necessitats de les poblacions afectades per desastres 
d’origen natural, socio-natural o humà, a restablir els seus 
drets fonamentals i la seva dignitat humana, i a reduir la 
seva vulnerabilitat tot fomentant les capacitats pròpies. 

119	
Per a fer-ho, la cooperació catalana s’alinea amb la 
Carta Humanitària i els Estàndards Mínims consensuats 
pels principals actors humanitaris sobre actuacions en 
contextos de crisi (Projecte Esfera, 2004), i, pel que fa a 
la Reducció de Riscos de Desastre, amb el Marc d’Acció 
d’Hyogo 2005-2015. El marc internacional en relació amb 
els drets de les dones, especialment la CEDAW, infor-
ma aquests documents i en concret el Marc d’Acció de 
Hyogo. Aquest considera que cal incorporar la perspec-
tiva de gènere en totes les polítiques, plans i processos 
de decisió sobre la gestió de riscos de desastre, inclosos 
els relatius a l’avaluació dels riscos, l’alerta primerenca, 
la gestió de la informació i l’educació i la formació. Per la 
seva banda, el Comitè Permanent Inter Agències (IASC 
per les seves sigles en anglès), espai de coordinació, 
elaboració de polítiques i presa de decisions en l’àmbit 
humanitari que involucra actors del sistema de Nacions 
Unides i ONGs, va aprovar el 2006 un manual per a la 
incorporació de gènere en l’acció humanitària.  

120	
L’exposició al risc i, per tant, la vulnerabilitat davant dels 
desastres està condicionada per les estructures socials  
i culturals i per unes relacions de gènere determinades que 
situen els homes i les dones en posicions diferents. En con-
seqüència, l’impacte dels desastres és diferent en les dones 
i els homes. Les seves necessitats i els seus interessos són 
diferents, i els rols de gènere els col·loquen en posicions 
diferents a l’hora de fer front als desastres, tant per l’accés 
i control als recursos que tenen com per la posició que 
ocupen en una societat determinada. Per exemple, està 
comprovat que les responsabilitats de les dones d’atenció 
i cura, remunerades i no remunerades, les porta a sostenir 
emocionalment i material la família i la comunitat durant les 
experiències de desastre i recuperació. A aquestes tas-
ques no se’ls dóna valor ja que són informals i socialment 
invisibles. Per tal d’assegurar que la prevenció i cobertura 
de les necessitats de les poblacions afectades es planifica 
i s’implementa de manera que beneficia les dones i els ho-
mes cal, per tant, tenir en compte l’anàlisi de gènere.

121	
D’altra banda, és important tenir en compte que les do-
nes, a part de la seva major vulnerabilitat, tenen un paper 
molt important com a agents en la reconstrucció i cal, per 
tant, reconèixer i promoure les capacitats de les dones 
per fer front a la crisi i la reconstrucció. 

122
Finalment, cal tenir en compte també que els desastres 
causen canvis en les estructures i la distribució de poder 
en l’àmbit comunal, regional i nacional i a les unitats fami-
liars. Tenint en compte les capacitats de les dones, inclòs 
el lideratge en la presa de decisions en aspectes relacio-
nats amb la reconstrucció i la distribució de recursos, es 
poden detectar oportunitats per a una redistribució del 
poder més equitativa en les seves comunitats. Les crisis 
podengenerar, per tant, oportunitats per a unes relacions 
de gènere més equitatives o, ben al contrari, aprofundir 
les situacions de desigualtat entre dones i homes.

Termini

Curt

Curt

Curt

Mitjà
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Directriu	1:	Promoure	l’equitat	entre	les	
dones	i	els	homes	en	la	contribució	a	prevenir	
i	cobrir	les	necessitats	de	les	poblacions	
afectades	per	desastres	d’origen	natural,	
socio-natural	o	humà,	en	el	restabliment	
dels	seus	drets	fonamentals	i	la	seva	
dignitat	humana,	i	en	la	reducció	de	la	
seva	vulnerabilitat	tot	fomentant	les	seves	
capacitats	pròpies.

Actuacions

Promoure, durant les etapes de resposta, di-
ferents accions correctives i de creació d’un 
entorn de protecció de dones, nenes, nens  
i homes tenint en compte els seus interessos 
estratègics i necessitats pràctiques. 

Promoure la relació complementària entre  
la tasca de les organitzacions de drets  
humans i les organitzacions humanitàries 
amb personal conscienciat sobre l’equitat 
entre dones i homes. 

Promoure accions de consulta a les dones, 
les nenes, els nens i els homes (de forma 
conjunta i separadament) sobre les seves 
preocupacions i riscs en matèria de protec-
ció, opinions i solucions a qüestions clau, per 
tenir elements centrals que ajudin a enfrontar 
una situació humanitària.

Recolzar iniciatives que promoguin la 
participació de dones i nenes en les políti-
ques i operacions humanitàries que tinguin 
en compte les qüestions de gènere, que 
satisfacin les seves necessitats i enforteixin 
les seves capacitats per reivindicar els seus 
drets davant del govern i altres parts interes-
sades per fer-los efectius.

Dissenyar actuacions específiques basades 
en l’anàlisi de gènere que s’orientin a fer visi-
bles les capacitats i participació de les dones 
en les respostes a les crisis humanitàries.

Promoure iniciatives de recerca i anàlisi sobre 
les circumstàncies que impedeixen a les dones 
i les nenes gaudir d’iguals drets i aconseguir la 
plena igualtat amb els homes i els nens durant 
situacions de desastre.

Recolzar iniciatives que promoguin la rendició 
de comptes davant de la vulneració dels drets 
humans en situacions de crisi humanitària, fent 
incidència en la violació dels drets humans de 
les dones. 

Consolidar iniciatives que contribueixin a 
l’apoderament tant de dones com d’homes 
de les poblacions afectades, mitjançant 
activitats de capacitació sobre els seus drets, 
incloent els drets específics de les dones i les 
nenes, com la CEDAW, la resolució 1325 del 
Consell de Seguretat, la 1889, 1820 i 1888, 
per exemple, a través de tallers comunitaris.

Prioritzar iniciatives que promoguin el contacte 
i el diàleg amb les autoritats locals i nacionals 
mentre es duen a terme les accions de res-
posta humanitària, a fi d’adreçar desigualtats 
i establir mesures de protecció i apoderament 
de les dones i les nenes en el període posterior 
al desastre o conflicte.

Incorporar la perspectiva de gènere en les 
estratègies de reducció de riscos de de-
sastres de manera sistemàtica, mitjançant 
l’aplicació de les recomanacions internacio-
nals en aquest sentit.

Directriu	2:	Desenvolupar	una	comprensió	
comuna	sobre	la	manera	d’aplicar	la	
perspectiva	de	gènere	en	l’acció	humanitària	
entre	els	actors	de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Incorporar la perspectiva de gènere en 
l’aplicació dels principis de la Carta humanitària 
i dels Estàndards mínims del projecte Esfera.

Realitzar diagnòstics conjunts amb altres 
actors involucrats en acció humanitària,  
que incloguin qüestions de gènere en les 
etapes de resposta.

Promoure accions de reflexió, debat i  
formació sobre l’aplicació de la perspectiva 
de gènere en l’acció humanitària.

Elaborar documents de posicionament en 
relació a la promoció de l’equitat entre dones 
i homes en l’acció humanitària, com ara la 
violència contra les dones en situacions de 
crisi humanitària.

Elaborar un pla d’acció per aprofundir en 
l’aplicació de la perspectiva de gènere a les 
actuacions recolzades per l’ACCD en matèria 
d’acció humanitària

Termini

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Llarg

Mitjà

Curt
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Directriu	3:	Enfortir	les	capacitats	dels	actors	
de	la	cooperació	catalana	per	a	l’aplicació	de	la	
perspectiva	de	gènere	en	l’acció	humanitària.

Actuacions

Promoure la formació presencial i virtual en 
gènere de personal i agents amb una espe-
cialització en acció humanitària.

Capitalitzar l’experiència dels actors més 
avançats en la incorporació de la perspectiva 
de gènere en l’acció humanitària i recolzar 
experiències pilot en aquest sentit.

Recopilar bones pràctiques d’aplicació de la 
perspectiva de gènere en la línia estratègica 
d’acció humanitària.

Considerar la possibilitat d’utilitzar el mar-
cador de gènere desenvolupat pel Comitè 
Permanent Inter-Agències (IASC per les seves 
sigles en anglès).

Avaluar l’impacte de gènere d’algunes actua-
cions de la línia estratègica d’acció humani-
tària i extreure’n lliçons.

C. Línia estratègica d’educació  
pel desenvolupament

123
La línia estratègica d’educació pel desenvolupament (en 
endavant EpD) es concentra en fomentar el coneixement 
i el compromís cívic de la ciutadania de Catalunya amb 
el desenvolupament humà sostenible. La riquesa i el 
compromís solidari del teixit associatiu català li donen a 
aquesta línia un potencial de transformació que cal aprofi-
tar per promoure l’equitat entre les dones i els homes.

124	
La Generalitat de Catalunya reconeix en l’EpD una es-
tratègia de transformació social, que promou la corres-
ponsabilitat, l’anàlisi crítica de la realitat i una ciutadania 
conscient i compromesa en l’àmbit local i global. L’anàlisi 
crítica de la realitat inclou l’anàlisi de gènere i l’EpD s’ha 
de comprometre també amb unes relacions de gènere 
més equitatives. 

125	
La promoció de l’equitat entre dones i homes s’ha de do-
nar en totes les dimensions de l’EpD i en tots els àmbits. 
La cooperació catalana aplicarà la perspectiva de gènere 
en les actuacions que recolzi en l’àmbit de l’educació 
formal, no formal i informal i que adrecin qualsevol dels 
àmbits següents: sensibilització, educació i formació, 
investigació i reflexió i incidència política i mobilització 
social. Per això es plantegen les directrius següents:

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà
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Directriu	1:	Reconèixer	i	posar	en	pràctica		
el	potencial	polític	i	transformador	de	l’EpD	i	
promoure	una	anàlisi	crítica	de	les	desigualtats	
estructurals	de	gènere	en	totes	les	actuacions	
de	sensibilització,	educació/formació,	
investigació/reflexió,	incidència	política		
i	mobilització	social.

Actuacions

Incorporar la perspectiva de gènere en 
l’estratègia d’EpD i aplicar l’estratègia en  
coordinació permanent amb organitzacions 
amb experiència reconeguda en EpD amb 
perspectiva de gènere.

Promoure la coherència entre les actuacions 
desenvolupades i les pràctiques institucionals.

Comptar amb un mapeig d’actuacions 
d’aquesta línia estratègica pel que fa a la 
incorporació de la perspectiva de gènere.

Establir un espai d’interlocució permanent 
entre les ONGD i altres actors que treballen 
l’EpD i el personal tècnic de l’ACCD per  
millorar les intervencions i adequar-les  
als principis d’equitat de gènere.

Promoure la participació plena i efectiva  
de les dones i analitzar les barreres a la  
participació plena del homes i les dones  
en les metodologies de les actuacions  
de la línia estratègica d’EpD.

Donar suport i consolidar iniciatives encami-
nades a desenvolupar accions estratègiques 
d’Donar suport (sensibilització, educació/
formació, investigació/reflexió,  incidència 
política i mobilització social) que facin visibles 
les desigualtats estructurals de gènere.

Utilitzar llenguatges no androcèntrics i no 
sexistes en els materials utilitzats en l’EpD.

Prioritzar iniciatives d’Donar suport que 
promoguin el treball en xarxa i que poten-
ciïn l’intercanvi d’experiències i la incidència 
local-global per transformar les desigualtats 
de gènere.

Termini

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Curt

Mitjà
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Directriu	2:	Fer	visibles	i	incorporar	les	
contribucions	de	les	dones	i	feministes		
en	el	desenvolupament	per	incorporar-los		
en	els	continguts	i	reivindicacions	que		
proposa	tota	acció	d’EpD.

Actuacions

Fer front als estereotips sexistes i a les  
concepcions androcèntriques de la realitat  
en la que es vol actuar.

Incorporar les organitzacions de dones,  
de feministes i lideresses indígenes, 
afrodescendents i d’altres pobles minoritzats, 
com agents clau en les actuacions de la línia 
estratègica d’Epd.

Comptar amb dades desagregades per sexe 
i indicadors no androcèntrics en les accions 
d’EpD i especialment en allò que fa referència 
a la recerca.

Promoure la creació i consolidació de xarxes 
feministes globals, que incideixin en la promo-
ció i garantia dels Drets Humans de les dones 
en el marc de les cimeres i conferències 
internacionals del desenvolupament.

Directriu	3:	Desenvolupar	una	comprensió	
comuna	sobre	la	manera	d’aplicar	la	
perspectiva	de	gènere	en	l’EpD	entre		
els	actors	de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Promoure accions de reflexió, debat  
i formació sobre l’aplicació de la perspectiva  
de gènere en l’EpD amb les ONGD amb  
la participació de les comissions i personal 
tècnic d’EpD i gènere.

Promoure el debat i la reflexió sobre el paper 
dels mitjans de comunicació i la publicitat en 
la promoció de l’equitat entre dones i homes.

Promoure el debat i la reflexió conjunta de la 
DGCDAH, el Departament d’Innovació, Uni-
versitats i Empresa i l’Institut Interuniversitari 
d’Estudis de Dones i Gènere (IIEDG) sobre  
la recerca i formació universitària en gènere  
i desenvolupament.

Establir sinergies en l’àmbit de l’educació  
formal, amb el Departament d’Educació  
pel que fa a la coeducació.

Establir sinergies en l’àmbit de l’educació no 
formal amb el treball pel que fa a la coeduca-
ció amb l’Agència Catalana de Joventut (ACJ).

Establir sinèrgies en l’àmbit de la recerca  
amb l’IIEDG i amb els màsters especialitzats  
en gènere i desenvolupament.

Establir sinergies amb els mitjans de  
comunicació per promoure l’equitat entre 
dones i homes en l’EpD de l’àmbit informal.

Directriu	4:	Enfortir	les	capacitats	dels	actors	
de	la	cooperació	catalana	per	a	l’aplicació		
de	la	perspectiva	de	gènere	en	l’EpD.

Actuacions

Promoure la formació en gènere i desenvolu-
pament de tècnics i tècniques d’educació  
per al desenvolupament de les organitzacions 
de cooperació públiques i privades.

Capitalitzar l’experiència dels actors més 
avançats en la incorporació de la perspectiva 
de gènere en l’EpD.

Recopilar bones pràctiques d’aplicació de la 
perspectiva de gènere en la línia estratègica 
d’EpD.

Promoure el diàleg entre les organitzacions  
de dones i de feministes i d’homes per la 
igualtat i les ONGD.

Avaluar l’impacte de gènere d’algunes actua-
cions de la línia estratègica d’EpD i extreure’n 
lliçons.

Avaluació de l’impacte de l’Estratègia d’EpD  
i el seu impacte al sector, incorporant la  
perspectiva de gènere.

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Mitjà

Mitjà
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126
Per tal que els compromisos polítics amb l’equitat entre 
dones i homes es traslladin a les fases de planificació, 
execució, seguiment i avaluació operatives cal aplicar la 
perspectiva de gènere també en aquest nivell.  Es tracta 
de millorar el vincle entre les prioritats estratègiques pel 
que fa a la promoció de l’equitat entre dones i homes i les 
actuacions, els programes i projectes de la cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya a través 
de les modalitats i instruments previstos en els plans di-
rectors i de les eines que des dels organismes executors 
es puguin preveure.

127
En aquest segon nivell s’estableix una directriu global 
pel nivell operatiu i programàtic i d’altres per facilitar 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en els instruments, 
modalitats i en les actuacions i el cicle dels projectes o 
programes de la cooperació catalana. Alhora es comple-
menta amb les llistes de comprovació i els marcs d’anàlisi 
inclosos en el manual d’eines. Aquestes llistes i marcs 
d’anàlisi no són propostes exhaustives ni estanques i cal 
que siguin adaptades i complementades en funció de la 
tipologia d’actuació i en funció del context en el que es 
desenvolupi l’actuació. 

Directriu	1:	Garantir	que	el	2014	dupliqui		
el	percentatge	d’actuacions	de	la	cooperació	
catalana	que	promouen	de	manera	significativa	
o	principal	l’equitat	entre	dones	i	homes		
i	que	el	2018	s’arribi	al	75%	d’acord	amb		
el	Pla	d’Acció	de	la	Unió	Europea	sobre		
igualtat	de	gènere	i	apoderament	de	les		
dones	en	el	desenvolupament.	

Actuacions

Elaborar plans d’acció de gènere que facilitin 
el compliment de les fites pel que fa a la pro-
moció de l’equitat entre dones i homes en les 
actuacions de la cooperació catalana.

Obrir un espai de reflexió amb els actors  
de la cooperació catalana per detectar  
les qüestions crítiques en l’ús del marcador.

Analitzar el comportament del marcador  
de gènere del CAD en el període 2008-2010 
identificant les limitacions i oportunitats per  
a la promoció de l’equitat entre dones i homes 
i establint fites anuals.

Promoure l’equitat entre les 
dones i els homes en el nivell 
operatiu

Termini

Curt

Curt

Curt
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5.1 Incorporació de la perspectiva de 
gènere en les modalitats i instruments 
de la cooperació catalana.

5.1.1 Modalitats

128	
La cooperació al desenvolupament de la Generalitat de 
Catalunya es desplega en quatre modalitats que impli-
quen un lideratge diferent per part de la Generalitat de 
Catalunya i de la resta d’actors en les diferents fases 
del cicle del projecte i programa i permeten desplegar 
els principis de coordinació i complementarietat en les 
actuacions.

129
La primera modalitat de la cooperació al desenvolupa-
ment de la Generalitat de Catalunya és la cooperació per 
al desenvolupament bilateral d’iniciativa directa  en els 
països i pobles prioritaris, en l’acció humanitària i en les 
actuacions d’EpD. Aquesta modalitat es refereix a qualse-
vol actuació iniciada i executada directament pel Govern 
de Catalunya, sense la intermediació de tercers actors. 

130	
Les directrius que es plantegen per aquesta modalitat 
són compartides amb la segona modalitat que és la que 
promou la concertació amb els actors de la cooperació al 
desenvolupament, amb especial atenció a la societat civil. 
Aquesta modalitat inclou qualsevol actuació en què algu-
na o diverses de les fases bàsiques del cicle del progra-
ma o del projecte es du a terme de manera concertada  
o amb la mediació d’altres actors de la cooperació  
per al desenvolupament del Nord. 

131
La tercera modalitat és la que fa referència a la coope-
ració per al desenvolupament bilateral a iniciativa dels 
actors de la cooperació catalana, en especial les ONGD 
i les entitats privades no lucratives. Aquesta modalitat 
inclou qualsevol iniciativa que provingui i es canalitzi  
a través d’altres agents de la cooperació catalana dife-
rents de l’administració de la Generalitat de Catalunya.

132	
Finalment la quarta modalitat és la que es fa a través 
d’organismes multilaterals en el marc del paradigma  
del nou multilateralisme. Inclou qualsevol participació  
i contribució de la Generalitat de Catalunya en les actua-
cions dels organismes multilaterals especialitzats en  
la promoció del desenvolupament i d’un ordre  
internacional més just i solidari. 

133
Es proposen les directrius següents agrupades segons 
modalitats:

A. Cooperació per al desenvolupament 
bilateral de la Generalitat de Catalunya 
d’iniciativa directa i en concertació  
amb altres agents de la cooperació  
al desenvolupament.

134
Les actuacions bilaterals per iniciativa directa ofereixen 
oportunitats significatives per aplicar la perspectiva  
de gènere en les actuacions de la cooperació catalana 
per l’important lideratge que assumeix la Generalitat  
de Catalunya en tot el cicle del projecte o programa.

135	
Alhora, la tipologia d’actuacions a què es dóna prio-
ritat en l’aplicació d’aquesta modalitat -actuacions 
d’enfortiment governamental dels països socis, de millora 
del disseny i gestió de polítiques públiques amb els 
diferents nivells de govern, d’apoderament dels sectors 
tradicionalment exclosos, amb els pobles indígenes  
i minoritzats i amb les organitzacions i xarxes de dones 
d’àmbit regional o global té un potencial transformador 
molt alt, la qual cosa li dóna més rellevància a la promo-
ció de l’equitat entre les dones i els homes. 

136	
Per la seva banda, la cooperació per al desenvolupament 
bilateral en concertació amb altres agents de la coope-
ració al desenvolupament representa una oportunitat per 
optimitzar la generació de coneixement expert, la coope-
ració tècnica i la promoció d’aliances cap a una coopera-
ció que respongui a l’objectiu de promoure l’equitat entre 
dones i homes. 

137
Aquestes modalitats ofereixen a la Generalitat de Cata-
lunya i, en particular, a l’ACCD l’oportunitat de posicionar-
se per liderar un procés cap a l’equitat de gènere en la 
cooperació catalana, mitjançant les directrius següents:
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Directriu	1:	Incrementar	i	millorar	
progressivament	les	actuacions	d’aquestes	
modalitats	que	promoguin	l’equitat	entre		
dones	i	homes.

Actuacions

Establir mecanismes que assegurin que les 
decisions de planificació sobre les actuacions 
anuals en aquestes modalitats es fonamenten 
en diagnòstics que inclouen les relacions de 
gènere.

Elaborar plans d’acció de gènere per millorar 
la promoció de l’equitat entre dones i homes 
en les actuacions d’aquestes modalitats.

Mobilitzar recursos i personal expert per 
promoure l’enfortiment de competències en 
gènere en administracions públiques, insti-
tucions públiques i privades i organitzacions 
de la societat civil almenys en tots els països 
prioritaris de la cooperació catalana (aquesta 
actuació entronca amb l’objectiu sectorial  
de drets humans, governança democràtica  
i enfortiment del teixit social).

Mobilitzar recursos per donar suport a orga-
nitzacions i xarxes de dones d’àmbit regional 
o global de manera que s’incideixi en totes les 
regions prioritàries (aquesta actuació entronca 
amb l’objectiu sectorial d’apoderament  
de les dones).

Fer ús dels mecanismes de coordinació  
i seguiment dels convenis per incorporar  
objectius esperats i indicadors en relació  
amb l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Incorporar la perspectiva de gènere en els 
instruments jurídico-administratius per desple-
gar aquestes modalitats.

Optimitzar els procediments de l’ACCD i els 
departaments per tal d’establir mecanismes 
que evitin l’evaporació dels compromisos pel 
que fa a la promoció de l’equitat en aquestes 
modalitats.

Aplicar els marcadors de gènere per donar 
seguiment al progrés pel que fa a la l’aplicació 
de la perspectiva de gènere.

Realitzar avaluacions de gènere  
de les actuacions.

Directriu	2:	Establir	sinèrgies		
i	complementarietats	per	promoure	l’equitat	
entre	dones	i	homes	entre	actuacions	
d’apoderament	de	les	dones	i	altres	actuacions	
de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Identificar actuacions d’apoderament de les 
dones en els països prioritaris de la coope-
ració catalana que puguin ser complemen-
tàries i tenir un impacte multiplicador en altres 
actuacions.

Promoure els aprenentatges entre organitza-
cions i els intercanvis d’experiències.

Promoure les aliances per a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes entre organitza-
cions governamentals i societat civil, en espe-
cial moviments de dones, de feministes i lide-
resses indígenes i afrodescendents, i d’altres 
pobles minoritzats, en els països socis.

Directriu	3:	Establir	aliances	amb		
els	actors	més	avançats	quant	a	l’aplicació		
de	la	perspectiva	de	gènere.

Actuacions

Identificar actors a partir de la seva expertesa 
en gènere per definir o concertar les actua-
cions.

Promoure els aprenentatges entre organitza-
cions i els intercanvis d’experiències.

Promoure les aliances per a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes entre organitza-
cions governamentals i societat civil, en espe-
cial moviments de dones, de feministes i lide-
resses indígenes i afrodescendents, i d’altres 
pobles minoritzats, en els països socis.

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Termini

Mitjà

Mitjà

Curt

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà
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B. Cooperació per al desenvolupament 
bilateral a iniciativa dels actors de la 
cooperació catalana al desenvolupament 
(ONGD i entitats privades no lucratives).

138	
En la cooperació a iniciativa d’altres actors la responsa-
bilitat d’aplicar la perspectiva de gènere recau en mans 
d’actors que no formen part de l’estructura orgànica i 
institucional de la Generalitat de Catalunya però que són 
organitzacions aliades del Govern a l’hora de promoure 
l’equitat entre dones i homes en la cooperació al des-
envolupament. En aquesta modalitat, la Generalitat de 
Catalunya pot incentivar l’aplicació de la perspectiva de 
gènere a través de l’establiment del seu marc reglamenta-
ri, de les línies mestres de les convocatòries, i dels  
seus instruments jurídico-administratius, d’acord  
amb la normativa vigent.

Directriu	1:	Incrementar	i	millorar	
progressivament	les	actuacions	d’aquesta	
modalitat	que	promoguin	l’equitat	entre		
dones	i	homes.

Actuacions

Incentivar la incorporació de la perspectiva de 
gènere en les bases de les convocatòries, els 
formularis i els criteris de valoració i altres ins-
truments jurídico-administratius per desplegar 
aquesta modalitat.

Incorporar la perspectiva de gènere  
en els instruments jurídico-administratius  
per desplegar aquesta modalitat.

Promoure la realització de diagnòstics  
amb perspectiva de gènere.

Incorporar les recomanacions dels informes 
d’impacte de gènere de l’ICD sobre les bases 
de les convocatòries.

Incentivar la millora de les capacitats insti-
tucionals de les contraparts del Sud i dels 
actors catalans pel que fa a l’aplicació  
de la perspectiva de gènere.  

Promoure la formació en gènere i desenvolu-
pament a les associacions juvenils en el marc 
del programa de formació destinat a aquestes 
a través de l’ACJ i en col·laboració amb el 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya 
(CNJC).

Fer ús dels mecanismes de coordinació  
i seguiment de la convocatòria de programes 
per incorporar objectius esperats i indicadors 
en relació amb l’aplicació de la perspectiva  
de gènere.

Optimitzar els procediments de l’ACCD  
i els departaments per tal d’establir  
mecanismes que evitin l’evaporació  
dels compromisos pel que fa a la promoció 
de l’equitat en aquesta modalitat.

Aplicar els marcadors de gènere per donar 
seguiment al progrés pel que fa a la l’aplicació 
de la perspectiva de gènere.

Realitzar avaluacions de gènere de les  
actuacions.

Fomentar les avaluacions d’impacte  
de gènere de les actuacions.

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Curt

Mitjà

Llarg
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Directriu	2:	Establir	un	diàleg	amb		
els	actors	implicats	en	aquesta	modalitat		
per	fer	seguiment	dels	progressos	pel	que		
fa	a	l’aplicació	de	la	perspectiva	de	gènere.

Actuacions

Obrir un espai per valorar conjuntament 
l’aplicació de la perspectiva de gènere en les 
convocatòries i els resultats globals d’almenys 
dues convocatòries cada any.

Promoure consensos amb les comissions, 
àrees i unitats de gènere dels actors catalans.

Identificar àrees de millora amb les parts 
implicades per incorporar-les a les convoca-
tòries següents.

Promoure l’intercanvi i capitalització 
d’experiències entre els actors de la coopera-
ció al desenvolupament.

C. Cooperació per al desenvolupament  
a través d’organitzacions multilaterals.

139	
La cooperació al desenvolupament que la Generalitat de 
Catalunya canalitza a través d’aquesta modalitat s’inscriu 
en el marc de l’Estratègia de cooperació multilateral al des-
envolupament de la Generalitat de Catalunya adoptada el 
2009. L’Estratègia planteja tres objectius específics direc-
tament orientats a promoure l’equitat entre dones i homes 
i l’apoderament de les dones i preveu que la rellevància de 
la promoció de l’equitat entre dones i homes per als orga-
nismes multilaterals sigui un dels criteris de selecció que 
orienten estratègicament la política de contribucions de la 
Generalitat de Catalunya als organismes multilaterals.

140
Pel que fa als objectius específics, en primer lloc, la 
cooperació catalana vol contribuir a les capacitats del 
sistema multilateral per donar suport a l’apoderament de 
les dones dels països del Sud. En segon lloc, vol contri-
buir a les capacitats tècniques i humanes dels organis-
mes multilaterals per a la incorporació de la perspectiva 
de gènere. Finalment, en el marc de la contribució de la 
Generalitat de Catalunya a l’eficàcia, eficiència, la respon-
sabilitat i la rendició de comptes del sistema multilateral, 
la cooperació catalana vol contribuir a promoure en el si 
dels organismes multilaterals, la transversalització efectiva 
de l’equitat entre dones i homes mitjançant l’aplicació  
de la perspectiva de gènere.

141
Per fer efectives les prioritats de l’estratègia es plantegen 
les següents directrius:

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Directriu	1:	Incrementar	i	millorar	
progressivament	les	actuacions	d’aquesta	
modalitat	que	promoguin	l’equitat	entre		
dones	i	homes.

Actuacions

Millorar la selectivitat en les contribucions als 
organismes multilaterals a partir de l’aplicació 
dels criteris definits per l’Estratègia de co-
operació multilateral al desenvolupament de 
la Generalitat de Catalunya pel que fa a la 
promoció de l’equitat entre dones i homes.

Elaborar un pla d’acció de gènere en aquesta 
modalitat per tal de desplegar els objectius 
específics de l’Estratègia de cooperació mul-
tilateral al desenvolupament de la Generalitat 
de Catalunya rellevants per a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes.

Fer ús dels mecanismes de coordinació 
i seguiment dels convenis per incorporar 
objectius esperats i indicadors en relació a 
l’aplicació de la perspectiva de gènere.

Optimitzar els procediments de l’ACCD i els 
departaments per tal d’establir mecanismes 
que evitin l’evaporació dels compromisos pel 
que fa a la promoció de l’equitat en aquesta 
modalitat.

Aplicar els marcadors de gènere per donar 
seguiment al progrés pel que fa a la l’aplicació 
de la perspectiva de gènere.

Realitzar avaluacions de gènere de les actua-
cions.

Directriu	2:	Contribuir	a	les	capacitats	
tècniques	i	humanes	dels	organismes	
multilaterals	per	a	la	incorporació	de	la	
perspectiva	de	gènere	en	les	seves	polítiques	
i	programes	de	desenvolupament	humà	
sostenible.	

Actuacions

Mobilitzar recursos i personal expert  
(secondments, beques, etc.) per donar  
suport els organismes multilaterals per  
millorar les seves capacitats en l’aplicació  
de la perspectiva de gènere. 

Promoure el treball interagencial per tal  
de capitalitzar l’expertesa del organismes 
multilaterals més compromesos en la  
promoció de l’equitat entre dones i homes.

Promoure les aliances per a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes entre organis-
mes multilaterals i societat civil, en especial 
les organitzacions de dones, de feministes  
i pro-equitat.

Termini

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Directriu	3:	Promoure	en	el	si	dels	organismes	
multilaterals	l’equitat	entre	dones	i	homes	
mitjançant	l’aplicació	de	la	perspectiva		
de	gènere.

Actuacions

Fer ús dels mecanismes de coordinació  
i seguiment dels convenis per incorporar  
objectius esperats i indicadors en relació  
a l’aplicació de la perspectiva de gènere en 
els mecanismes de programació, aplicació 
pressupostària i rendició de comptes dels 
organismes multilaterals.

Mobilitzar recursos i personal expert per 
promoure l’enfortiment de competències en 
gènere en el si dels organismes multilaterals.

Millorar la selectivitat en la tria dels organis-
mes multilaterals amb què col·laborem en 
funció de la incorporació que fan de la pers-
pectiva de gènere en els seus mecanismes 
de programació, aplicació pressupostària, 
seguiment i avaluació, i de la incorporació  
que en fan en el si de la seva institució.

5.1.2 Instruments.

142
Els quatre grans grups d’instruments amb els que compta 
la cooperació catalana i que s’han anat desplegant de 
manera paral·lela a la consolidació de la política pública 
de cooperació al desenvolupament són la cooperació 
tècnica, la cooperació econòmica, la cooperació finan-
cera i el codesenvolupament. Cadascun d’ells representa 
oportunitats diferents per promoure l’equitat entre dones  
i homes i contemplar els interessos estratègics i les  
necessitats pràctiques de gènere de dones i homes.

143	
Es proposen les directrius següents agrupades  
per instrument:

A. Cooperació Tècnica.

144
D’acord amb la Llei de cooperació al desenvolupament, 
per cooperació tècnica s’entén qualsevol suport a l’esforç 
dels països socis per tal de millorar les capacitats de les 
persones, les organitzacions i els marcs institucionals. 
Aquest és l’instrument que concentra un volum més alt 
de recursos en la cooperació al desenvolupament de 
la Generalitat de Catalunya, i inclou els projectes, els 
programes i l’assistència tècnica en els àmbits sectorials 
prioritzats pel pla director vigent.

145
Al marge de les directrius que li apliquen vinculades a les 
modalitats de cooperació al desenvolupament es planteja 
la directriu següent: 

Termini

Mitjà

Mitjà

Curt
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Directriu	1:	Incorporar	la	perspectiva	de	
gènere	en	les	actuacions	de	cooperació	tècnica	
que	impliquin	la	contribució	a	la	millora	de	les	
capacitats	dels	països	socis,	tant	del	govern	
com	de	la	societat,	per	tal	que	puguin	liderar		
i	gestionar	el	seu	procés	de	desenvolupament.

Actuacions

Establir metodologies que facilitin l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en la cooperació 
tècnica liderada pels diferents departaments 
de la Generalitat amb el suport de l’expertesa 
de l’ICD.

Fer ús dels mecanismes de coordinació amb 
els diferents actors de la cooperació catalana 
per assegurar que s’incorpora la perspectiva 
de gènere en les assistències tècniques.

Fer ús de les llistes de comprovació per incor-
porar la perspectiva de gènere en els termes 
de referències de les consultories.

Mobilitzar recursos per afavorir l’intercanvi 
d’experiències amb els països socis pel que fa 
a la incorporació de la perspectiva de gènere 
en les polítiques públiques a Catalunya.

Directriu	2:	Promoure	la	cooperació	Sud-sud		
i	la	cooperació	triangular	per	promoure	
l’equitat	entre	dones	i	homes	en	els	països	
socis	capitalitzant	els	recursos	existents.

Actuacions

Intercanviar i sistematitzar experiències en 
la promoció de l’equitat entre dones i homes 
dins i entre els països socis mitjançant la co-
operació triangular, comptant amb la partici-
pació de l’ICD.

Identificar els agents més avançats dels 
països socis pel que fa a l’equitat entre dones 
i homes per tal de promoure la cooperació 
Sud-Sud.

B. Cooperació econòmica.

146
La cooperació econòmica desenvolupada per la Genera-
litat de Catalunya es concentra fonamentalment en l’ajut 
a determinats sectors dels països socis i forma part  dels 
instruments programàtics, que inclouen el suport pres-
supostari i sectorial, el suport territorial i els fons comuns. 
Aquest tipus d’instruments de cooperació econòmica 
comporta una aplicació més directa dels pilars de l’agenda 
de l’eficàcia de l’ajut i per tant s’hi apliquen les directrius 
exposades en el segon capítol, a més de les que es vincu-
len a les modalitats de cooperació al desenvolupament.

147	
Tanmateix, per aquest instrument particular es planteja  
la següent directriu:

Directriu	1:	Donar	prioritat	a	la	incorporació		
de	la	perspectiva	de	gènere	en	l’aplicació		
dels	instruments	programàtics.	

Actuacions

Contribuir selectivament als instruments pro-
gramàtics en funció de la capacitat de rendir 
comptes pel que fa a la promoció de l’equitat 
entre dones i homes.

Fer incidència en les taules de coordinació de 
les contribucions a instruments programàtics 
en la planificació, el seguiment i l’avaluació a 
l’aplicació de la perspectiva de gènere i a la 
promoció de l’equitat entre dones i homes. 

Mobilitzar recursos i personal expert per 
enfortir les capacitats dels països socis 
d’incorporar indicadors sensibles al gènere, 
i pressupostos sensibles al gènere en els 
instruments programàtics.

C. Cooperació Financera.

148
La Generalitat de Catalunya desplega aquest instru-
ment principalment a través de dues vies: d’una banda, 
les contribucions financeres selectives als organismes 
multilaterals i, d’altra banda, a través del suport a progra-
mes de microcrèdits. Pel que fa a la promoció de l’equitat 
entre dones i homes i en relació a les contribucions finan-
ceres a organismes multilaterals s’apliquen les directrius 
desplegades per a la modalitat de cooperació a través 
d’organitzacions multilaterals.

Termini

Mitjà

Curt

Curt

Mitjà
Termini

Curt

Curt

MitjàTermini

Llarg

Mitjà
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149	
Pel que fa als programes de microcrèdit, es planteja  
la directriu següent:

Directriu	1:	Establir	un	diàleg	amb	els	actors	
que	lideren	l’ús	d’aquest	instrument	i	les	
organitzacions	de	dones		per	assegurar	la	
promoció	de	l’equitat	entre	dones	i	homes.	

Actuacions

Promoure espais pel debat i la reflexió sobre 
la promoció de l’equitat en els programes  
de microcrèdit.

Mobilitzar recursos per incloure diagnòstics 
de gènere en els programes de microcrèdit.

Incorporar indicadors sensibles al gènere  
en els programes de microcrèdit.

Avaluar l’impacte de gènere dels programes  
de microcrèdit.

D. Codesenvolupament.

150
La Generalitat de Catalunya compta amb l’Estratègia  
de codesenvolupament de la cooperació al desenvolupa-
ment per posicionar-se en el debat sobre els vincles entre 
migració, desenvolupament i cooperació, i, al mateix 
temps, definir les prioritats de treball en codesenvolupa-
ment i desplegar-les en una agenda d’actuacions.

151	
L’anàlisi de gènere del fenomen de les migracions pot 
evidenciar d’una banda la feminització de les mateixes 
i d’altra banda les pautes de doble i triple discriminació 
que pateixen les dones migrants, alhora que pot fer palès 
un aprofundiment de les desigualtats entre dones  
i homes existents en els països d’origen i d’acollida ja que 
les relacions de gènere dels països d’origen i d’acollida 
condicionen la naturalesa del fenomen. Per tot això és 
important aplicar la perspectiva de gènere de manera 
sistemàtica en l’anàlisi de les migracions i el desenvolupa-
ment i es proposen les directrius següents:

Directriu	1:	Incorporar	la	perspectiva		
de	gènere	a	l’hora	d’abordar	la	relació		
entre	migracions	i	desenvolupament.

Actuacions

Promoure una reflexió i comprensió comuna  
al voltant de la relació entre migracions,  
desenvolupament i gènere, incloent el  
fenomen de les cadenes de cura globals.

Promoure la recerca i anàlisi sobre la relació 
entre migracions, desenvolupament i gènere.

Mobilitzar recursos per donar suport a actua-
cions que promoguin l’anàlisi de gènere en  
les actuacions de codesenvolupament.

Fer visibles les dones migrades i les seves 
aportacions al país d’origen i d’acollida, així 
com el seu paper d’agents socials de canvi.

Mobilitzar recursos per enfortir les capacitats 
de les associacions de persones migrants  
per a l’anàlisi de gènere pel que fa a les  
actuacions de codesenvolupament.

Mobilitzar recursos per donar suport a  
actuacions en la línia d’EpD que contribueixin   
a transformar les imatges estereotipades  
dels homes i dones migrants.

Directriu	2:	Enfortir	els	vincles	entre	les	
organitzacions	de	dones,	de	feministes		
i	pro-equitat	i	les	dones	migrants	per		
millorar	la	seva	participació	en	la	cooperació		
al	desenvolupament.	

Actuacions

Mobilitzar recursos per enfortir les capacitats 
de les dones migrants i les seves organitza-
cions per participar en la cooperació  
al desenvolupament.

Promoure intercanvis d’experiències entre 
organitzacions de dones, de feministes  
i pro-equitat, i dones migrants i les seves 
organitzacions. 

Fer visibles les aportacions de les dones 
migrants i les seves organitzacions al  
desenvolupament dels seus països d’origen.

Termini

Mitjà

Curt

Curt

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà



66 DGCDAH / ACCD

5.2 Incorporació de la perspectiva  
de gènere en les actuacions i el cicle  
del projecte/programa.

152	
Les actuacions de la cooperació catalana en qualsevol  
de les seves modalitats i a través de qualsevol dels  
instruments de què disposa segueixen el cicle del  
projecte o programa i la majoria s’insereixen en 
l’enfocament del marc lògic (EML).

153	
És per això que en el nivell operatiu la cooperació cata-
lana es compromet a aplicar la perspectiva de gènere en 
totes les fases del cicle del projecte i programa posant 
l’èmfasi en aquelles que tenen el potencial més alt per 
orientar l’actuació, les fases d’identificació i formulació, 
així com les que permeten incorporar ajustaments, la fase 
de seguiment, i extreure aprenentatges un cop acabada 
l’actuació, l’avaluació.

154
En cadascuna de les fases es fa referència al manual 
d’eines que permetrà complementar les directrius que es 
plantegen en aquest capítol i que ofereix llistes de com-
provació i propostes de marcs d’anàlisi per poder aplicar 
la perspectiva de gènere en aquestes fases.

5.2.1 L’aplicació de la perspectiva  
de gènere en la fase d’identificació.

155	
La identificació de qualsevol acció parteix del reconeixe-
ment d’un problema o una situació que es vol millorar. 
Per poder millorar o canviar una situació cal identificar 
bé totes les dimensions del problema i en aquest sentit 
identificar les relacions de gènere existents és clau per 
establir les bases per a que l’actuació promogui l’equitat 
entre dones i homes. 

156	
Per tant, és fonamental fer una anàlisi o diagnòstic amb 
perspectiva de gènere de la realitat en la qual es pretén 
actuar que permetrà justificar l’acció planificada i fer pale-
ses les desigualtats de gènere del context. Per incorporar 
de manera òptima la perspectiva de gènere, el diag-
nòstic hauria d’incloure les dimensions política, socio-
econòmica, i cultural, així com les diferents variables que 
es creuen amb el gènere (ètnia, classe, edat, diversitat 
sexual, etc), les organitzacions de dones existents  
i els moviments socials, les institucions involucrades tant 
de l’àmbit públic com privat, els recursos disponibles,  
i els grups i persones destinatàries, entre altres. 

157	
El diagnòstic ha d’incorporar metodologies participatives 
i que permetin un tractament de les dades qualitatiu i 
quantitatiu, per tal que reflecteixi les opinions, aportacions 
i propostes del la població destinatària de l’actuació, 
que l’ha de liderar conjuntament amb l’organització que 
assumeix la seva elaboració. Cal que s’identifiqui si hi ha 
barreres a la participació de les dones en el diagnòstic i 
com a part del diagnòstic i adreçar-les per tal que homes 
i dones puguin participar plenament en el procés. 

158	
A més, el diagnòstic també permet promoure entre la 
població destinatària una primera reflexió analítica sobre 
la seva problemàtica, i dóna informació sobre el poten-
cial transformador dels diversos grups destinataris, la 
comunitat i els compromisos tant dels homes com de 
les dones i ofereix solucions al problema, formulades per 
les persones afectades. Finalment, permet identificar les 
necessitats pràctiques i els interessos estratègics de les 
dones i els homes i proporciona informació per identificar 
alternatives i formular objectius, resultats i activitats que 
responguin a les necessitats i interessos de les persones  
i per identificar els indicadors per donar-hi seguiment  
en el temps.
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159
Per aquesta fase es plantegen les directrius següents:

Directriu	1:	Incorporar	la	realització	
de	diagnòstics	de	gènere	en	el	procés	
d’identificació	de	les	actuacions.

Actuacions

Revisar les bases per a la concessió de 
subvencions per tal d’incentivar la realització 
de diagnòstics de gènere participatius (interns 
i externs), amb personal local expert, i amb 
pressupostos específics d’acord amb els 
paràmetres establerts pel que fa a la dimensió 
de les propostes en la normativa reguladora 
de les subvencions.

Promoure les aliances entre ONGD i altres 
organitzacions per realitzar diagnòstics de 
gènere col·lectius d’una zona d’intervenció 
sobre la base de les capacitats de cada  
organització. 

Vetllar per a que en l’encàrrec de diagnòstics 
externs o mixtos es prevegi la incorporació 
de persones locals expertes i metodologies 
participatives en totes les modalitats.

Incorporar criteris d’equitat en la identificació 
de parts implicades a entrevistar i/o participar 
en els diagnòstics externs o mixtos.

Fer ús de llistes de comprovació per tal 
d’encarregar i analitzar els diagnòstics de 
gènere de les actuacions i assegurar que 
inclouen els interessos estratègics de gènere. 

Directriu	2:	Establir	mecanismes	per	evitar	
l’evaporació	de	gènere	en	la	fase	d’identificació	
mitjançant	l’ús	de	llistes	de	comprovació.

Actuacions

Revisar que l’arbre de problemes, d’objectius  
i l’anàlisi d’alternatives incorpora les necessi-
tats pràctiques i els interessos estratègics  
i les desigualtats entre dones i homes eviden-
ciades en el diagnòstic.

Revisar dades secundàries pertinents rela-
tives al marc normatiu internacional i a les 
estratègies i agenda del moviment de dones, 
de feministes, lideresses indígenes i afrodes-
cendents i d’altres pobles minoritzats.

Valorar si les metodologies utilitzades han 
estat participatives, inclusives i han promogut 
l’equitat entre dones i homes.

Revisar que s’han consultat persones clau en 
temes de gènere d’àmbits sectorials rellevants 
per a l’actuació.

Revisar que les organitzacions de dones,  
de feministes i les lideresses indígenes 
i afrodescendents i d’altres pobles minoritzats 
han estat consultades en aquesta fase.

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt
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5.2.2 L’aplicació de la perspectiva  
de gènere en la fase de formulació.

160
La fase de la formulació de projectes o programes  
és la que  permet concretar l’actuació en el marc de les 
evidències i descripció del problema que aporta el diag-
nòstic. En aquesta fase es concreten l’objectiu general  
i l’específic o específics, es determinen els resultats espe-
rats, els indicadors per valorar-ne l’assoliment, el procés  
i les activitats a realitzar per obtenir els resultats esperats. 
A més es realitza la programació temporal, s’elabora el 
pressupost, s’estableixen els mitjans necessaris, i es defi-
neixen les estratègies per al seguiment i l’avaluació. 

161
En aquest fase és crític establir mecanismes per evitar 
que s’esvaeixin les informacions rellevants de la fase 
d’identificació sobre les relacions de gènere i els interes-
sos estratègics de gènere. Això permetrà que l’estratègia 
general del projecte s’assenti en objectius que es basen 
també en els interessos estratègics i les necessitats  
pràctiques de gènere en el marc de la política nacional  
o internacional proequitat de gènere i de l’agenda  
dels moviments de dones, de feministes, o de lideresses 
indígenes, afrodescendents i d’altre pobles minoritzats.

La formulació recull, en primer lloc, els antecedents  
del projecte sobre la base del diagnòstic realitzat.  
Han d’incloure: el context polític, econòmic i social  
del país, donant visibilitat a les relacions de gènere,  
especificant el sector o sectors en els que incideix 
l’actuació i les variables que s’hi relacionen com ara  
la pobresa, valors culturals, dades sobre alfabetització, 
accés i control de recursos, presa de decisions,  
treball de cura, familiar i domèstic, violència contra  
les dones, etc.

Cal fer menció de la legislació, polítiques nacionals i 
acords internacionals pel que fa al sector o sectors plan-
tejats i compromisos pel que fa a les dones i els homes. 
Alhora cal tenir en compte els objectius i indicadors que 
s’han plantejat en el marc dels ODM, Beijing, la CEDAW, 
El Caire, etc. Finalment cal fer visibles i explicar de mane-
ra diferenciada les necessitats pràctiques i els interessos 
estratègics de gènere identificats de les dones i dels 
homes en relació al sector o sectors prioritzats. Alhora  
és important donar visibilitat a la participació de les dones 
i els homes en el procés. 

En segon lloc, planteja la justificació del projecte i propor-
ciona els arguments que expliquen la intervenció en relació 
amb les desigualtats i oportunitats identificades, amb  quin 
és el rol de les dones i dels homes en aquest procés, 
quins són els problemes detectats i la realitat sobre la qual 
s’actuarà, quines solucions  es van plantejar en el diagnòs-
tic, quin és el punt de partida i què es vol aconseguir.  
Cal justificar les tries que es fan amb relació als interessos 
de gènere i a les relacions de gènere del context.

En tercer lloc, es formulen els objectius de l’actuació,  
el general i l’específic o específics. Una actuació pot tenir 
com una de les seves finalitats centrals fer una contri-
bució significativa a la reducció de les discriminacions 
de gènere i, per tant, el seu objectiu general planteja 
com un assoliment global l’equitat de gènere a través 
d’actuacions en un determinat sector.

Tanmateix, els projectes amb perspectiva de gènere 
sempre han d’incloure l’equitat de gènere com una de les 
dimensions del seu objectiu estratègic, sigui en l’objectiu 
general o en l’específic. A més, han de respondre als inte-
ressos estratègics de gènere identificats en el diagnòstic, 
ser concrets i reflectir el que es vol aconseguir al final del 
procés d’intervenció. Per a això, és necessari tenir en 
compte el temps i els recursos (humans, tècnics  
i financers) dels quals es disposa.
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En quart lloc es formulen els resultats esperats, que 
responen als objectius proposats i permeten mesurar 
el grau de consecució dels mateixos en el temps que 
duri l’actuació. El nivell de resultats hauria de ser el nivell 
mínim en el que s’expliciti de quina manera es promourà 
l’equitat entre dones i homes en la matriu de planificació. 
Els resultats han de ser precisos i mesurables, de tal 
manera que sobre ells es puguin dissenyar indicadors 
que verifiquin el seu compliment. Per promoure l’equitat 
entre dones i homes cal formular resultats explícits i 
diferenciats amb perspectiva de gènere en totes les ac-
tuacions que permetin donar seguiment a la manera com 
l’actuació contribuirà en el seu àmbit d’intervenció a unes 
relacions de gènere més equitatives.

En cinquè lloc, es formulen les activitats, que són el mitjà 
a través del qual es concreta l’assoliment dels resultats. 
Cada activitat ha de ser concreta, mesurable o quantifi-
cable, i proposar aspectes tècnics que permetin un avenç 
respecte a les condicions actuals existents. S’han de 
poder programar en el temps (en un cronograma) i han 
d’estar relacionades amb un o més resultats. Cal verifi-
car que en les activitats es tradueixi de forma concreta 
l’estratègia d’intervenció pro equitat de gènere, en el tipus 
d’activitats però també en els continguts, les metodolo-
gies i els mitjans i pressupost que s’hi assigna.

Finalment cal formular els indicadors, que  permeten 
determinar fins a quin punt el projecte ha complert el 
que es proposava. Mesuren el nivell d’”assoliment” dels 
objectius i dels resultats i permeten, durant el  seguiment, 
determinar si el projecte s’ha d’ajustar, reformular-se o 
replantejar les activitats per obtenir els resultats previstos. 
Els indicadors també serveixen en l’etapa d’avaluació 
final per establir la contribució del projecte al desenvo-
lupament o a la millora de les condicions de vida de la 
població destinatària i d’unes relacions de gènere més 
equitatives. Cal que els indicadors siguin sensibles al gè-
nere i no androcèntrics, i mesurin de manera diferenciada 
els resultats en relació amb les dones i els homes i amb 
les relacions de gènere.

Directriu	1:	Fer	explícita	la	promoció	de	
l’equitat	entre	dones	i	homes	en	la	formulació	
del	conjunt	de	les	actuacions	impulsades.

Actuacions

Establir un diàleg amb els actors de la  
cooperació catalana per detectar necessitats 
per assegurar l’aplicació de la perspectiva  
de gènere en tot el cicle de l’actuació.

Mobilitzar recursos per enfortir les capacitats 
dels actors de la cooperació catalana per 
formular aplicant la perspectiva de gènere, 
fent un èmfasi en els resultats i els indicadors 
d’impacte de gènere i amb perspectiva de gè-
nere, en els pressupostos sensibles al gènere.

Incorporar progressivament resultats, indi-
cadors que promoguin l’equitat entre dones 
i homes en les formulacions de projectes i 
programes en totes les modalitats.

Incorporar progressivament recursos  
humans especialitzats en gènere en la  
formulació i gestió de les actuacions.

Incorporar progressivament pressupostos 
sensibles al gènere en la formulació de les 
actuacions.

Termini

Curt

Mitjà

Curt

Mitjà

Curt
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Directriu	2:	Promoure	la	participació	plena	
d’homes	i	dones	i	de	persones	expertes	en	
gènere	i	desenvolupament	en	la	planificació		
i	formulació	de	les	actuacions.

Actuacions

Mobilitzar recursos per enfortir les capacitats 
dels actors de la cooperació catalana per 
incentivar la planificació participativa amb  
el grup destinatari que incorpori expertesa  
en gènere i desenvolupament.

Adequar les metodologies de planificació  
i formulació de les actuacions per garantir  
la participació de persones expertes  
en gènere i desenvolupament i dels grups  
de dones implicats.

Incorporar criteris d’equitat i d’expertesa en 
gènere i desenvolupament en la composició 
dels equips de formulació d’actuacions.

Directriu	3:	Incentivar	la	incorporació	de		
la	perspectiva	de	gènere	de	les	actuacions		
de	cooperació	al	desenvolupament	que	
concorrin	en	les	convocatòries	de	la	
Generalitat	de	Catalunya.	

Actuacions

Revisar els criteris de valoració de les convo-
catòries a iniciativa d’altres actors  per incen-
tivar la incorporació d’objectius, o almenys de 
resultats i indicadors, basats en  l’anàlisi de 
gènere i els interessos estratègics de gènere.

Mobilitzar recursos per millorar les capacitats 
en gènere i desenvolupament en l’equip res-
ponsable de l’actuació en les organitzacions 
catalanes i en les contraparts del Sud.

Sol·licitar la incorporació del diagnòstic de 
gènere sobre el que es basa la formulació 
de l’actuació com annex a les formulacions 
de les actuacions en les convocatòries de 
programes.

Sol·licitar la justificació de la no incorpora-
ció de resultats i indicadors que promoguin 
l’equitat entre dones i homes en les subven-
cions de la cooperació catalana.

Fer ús de les llistes de comprovació per verifi-
car que hi hagi activitats dirigides a assolir els 
resultats que es plantegen quant a promoure 
l’equitat entre dones i homes, indicadors amb 
perspectiva de gènere, recursos humans ade-
quats i pressupostos sensibles al gènere per 
promoure l’equitat entre dones i homes.

Termini

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Termini

Mitjà

Curt

Curt
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Utilitzar els mecanismes de seguiment a Cata-
lunya i als països prioritaris del Pla director vi-
gent dels programes i projectes per optimitzar 
l’ús i definició d’indicadors sensibles al gènere 
i d’apoderament de les dones i de pressupos-
tos sensibles al gènere.

Optimitzar els procediments de l’ACCD per tal 
d’establir mecanismes que evitin l’evaporació 
en la formulació de l’anàlisi de gènere de la 
fase de diagnòstic.

Aplicar els marcadors de gènere per donar 
seguiment al progrés pel que fa a la l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en la formulació.

Realitzar avaluacions de gènere  
de les convocatòries.

5.2.3 L’aplicació de la perspectiva  
de gènere en la fase d’implementació, 
seguiment i avaluació. 

162
La promoció de l’equitat entre dones i homes en la 
fase d’implementació o execució de l’actuació suposa 
l’aplicació de tot allò que s’ha previst en la fase de formu-
lació de la proposta. En aquesta fase s’incorpora tot el 
que s’ha previst a nivell tècnic, metodològic i administra-
tiu, i es defineixen les maneres de treballar, els procedi-
ments de gestió, i els plans de treball. És molt important 
que es reflecteixi la prioritat donada a la promoció de 
l’equitat entre dones i homes i contribueixi a consolidar 
els compromisos establerts en la fase de formulació.

163
Per la seva banda, el seguiment i l’avaluació enriqueixen  
i retroalimenten el procés de planificació de les actua-
cions. Per això és important crear sistemes de seguiment 
que permetin recopilar la informació rellevant des de l’inici 
de l’actuació sobre la base dels indicadors i resultats 
previstos en la fase de formulació. 

164
Específicament, pel que fa a la promoció de l’equitat entre 
dones i homes cal vetllar per incorporar els indicadors 
i les fonts d’informació que permetin alertar sobre desvia-
cions en allò que estava previst en relació a l’equitat entre 
dones i homes i incorporar modificacions quan  
sigui convenient.

165
Quant a les avaluacions, la Generalitat de Catalunya 
compta amb les Directrius d’avaluació de la cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya adopta-
des el 2010 que estableixen que la promoció de l’equitat 
entre dones i homes ha de ser incorporada en tots els 
criteris i fases de l’avaluació i alhora estableix com un 
criteri d’avaluació l’apoderament de les dones. 

166
Partint de la premissa que cap actuació és neutra al 
gènere i donat que qualsevol actuació pot ser avaluada 
quant al seu impacte de gènere, la normativa aplicable  
a les subvencions de la Generalitat en matèria de coope-
ració al desenvolupament establirà els paràmetres  
per a l’avaluació d’impacte de gènere de les actuacions.  
La resta d’avaluacions incorporaran la perspectiva de 
gènere en tot el cicle de l’avaluació i avaluaran l’aplicació 
de la perspectiva de gènere en la definició i l’execució  
de l’actuació.

Curt

Curt

Curt

Mitjà
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167
S’estableixen les directrius següents per a la implementa-
ció, el seguiment i l’avaluació:

Directriu	1:	Establir	mecanismes	per	evitar	
que	en	la	fase	d’implementació	s’evaporin	els	
compromisos	adquirits	quant	a	l’equitat	entre	
dones	i	homes	en	les	fases	d’identificació		
i	formulació.

Actuacions

Fer ús de les llistes de comprovació per 
verificar que s’hagin explicitat responsabilitats 
clares en l’equip d’implementació pel que fa a 
la promoció de l’equitat entre dones i homes  
i que s’incorpora en el pla operatiu.

Mobilitzar recursos per incorporar expertesa 
en gènere i desenvolupament en l’equip que 
implementa el projecte o programa.

Directriu	2:	Promoure	l’establiment	de	
sistemes	de	seguiment	sensibles	als	objectius	
i	resultats	previstos	pel	que	fa	a	la	promoció	
de	l’equitat	entre	dones	i	homes.

Actuacions

Optimitzar els procediments de l’ACCD i els 
departaments per tal d’establir mecanismes 
que promoguin el seguiment de la promoció 
de l’equitat entre dones i homes en totes les 
modalitats.

Fer ús de les comissions de seguiment  
establertes en els convenis per donar seguiment  
a la promoció de l’equitat entre dones i homes.

Garantir l’expertesa en gènere i desenvolu-
pament en les comissions de seguiment dels 
convenis i actuacions.

Incorporar en els models d’informe de se-
guiment i final i en el model de document de 
planificació anual el seguiment de la promoció 
de l’equitat entre dones i homes en totes les 
modalitats.

Maldar per la valoració favorable de canvis  
i reformulacions en les actuacions, vinculats  
a implementar les millores derivades  
del seguiment en  la promoció de l’equitat 
entre dones i homes.

Promoure l’ús de les llistes de comprovació 
sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere 
en el seguiment del projecte. 

Fer ús del marcador de gènere com a  
instrument per al seguiment de la promoció  
de l’equitat entre dones i homes.

Termini

Curt

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt
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Directriu	3:	Aplicar	progressivament	la	
perspectiva	de	gènere	en	totes	les	fases		
del	cicle	de	l’avaluació	de	la	política		
de	cooperació	al	desenvolupament		
de	la	Generalitat	de	Catalunya.

Actuacions

Promoure l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en totes les avaluacions externes, 
internes o mixtes liderades per l’ACCD i els 
departaments incorporant-ho als TdRs i als 
criteris de valoració de les ofertes d’avaluació.

Adequar les metodologies qualitatives i parti-
cipatives en el marc de les avaluacions per a 
la participació plena de les dones i de perso-
nes expertes en gènere i desenvolupament.

Incentivar la incorporació de la perspectiva 
de gènere en les avaluacions a iniciativa dels 
actors de la cooperació catalana en el marc 
de les subvencions de la Generalitat  
de Catalunya.

Extreure aprenentatges de la incorporació 
de la perspectiva de gènere en almenys una 
avaluació operativa anual liderada per l’ACCD 
o els departaments.

Extreure aprenentatges de la incorporació 
de la perspectiva de gènere en almenys una 
avaluació estratègica anual liderada per la 
DGCDAH.

Garantir l’expertesa en gènere i desenvolu-
pament en les comissions de gestió de les 
avaluacions liderades per l’ACCD i els depar-
taments.

Promoure la capitalització d’experiències 
i l’aprenentatge dels actors sobre la base 
dels resultats de les avaluacions sobre com 
s’ha aplicat la perspectiva de gènere en les 
actuacions.

Directriu	4:	Promoure	l’aprenentatge		
col·lectiu	i	l’apropiació	de	la	població	
destinatària	en	les	avaluacions	de	gènere		
de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Incentivar la realització d’avaluacions de 
gènere –de disseny, d’execució, de resultats 
o d’impacte- participatives (nivell mitjà o alt 
d’acord amb les Directrius d’avaluació) entre 
els actors de la cooperació catalana.

Incorporar almenys una avaluació de gènere 
en la planificació anual d’avaluacions estratè-
giques i operatives.

Mobilitzar recursos per realitzar avaluacions 
de gènere conjuntes amb els països socis 
d’actuacions de la cooperació catalana.

Garantir l’expertesa en gènere i desenvolu-
pament en les comissions de gestió de les 
avaluacions.

Considerar positivament en els criteris de va-
loració de les propostes dels projectes i dels 
programes la incorporació de les recomana-
cions de les avaluacions d’impacte de gènere.

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Curt

Curt
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168
Transcorreguda més d’una dècada des de la Plataforma 
d’Acció de Beijing que va impulsar l’estratègia d’integració 
de la perspectiva de gènere o mainstreaming de gènere, 
les avaluacions sobre el que s’ha assolit i les mancances 
identificades en la promoció de l’equitat entre dones i 
homes han posat en evidència la necessitat de posar 
el focus en les organitzacions en tant que instàncies 
productores i reproductores de desigualtats i impulsar 
processos de canvi organitzatiu al seu interior. 

169	
Per això cal identificar aquells aspectes del funcionament 
de les organitzacions, de les seves estratègies, procedi-
ments, estructures, i de les creences i comportaments  
de les persones que les integren, que puguin estar repro-
duint, encara que sigui sense voler,  desigualtats entre 
dones i homes. Alhora, és important crear les condicions 
i instal·lar les capacitats perquè sigui possible el desen-
volupament de l’estratègia per promoure l’equitat entre 
dones i homes, mitjançant l’aplicació de la perspectiva  
de gènere.

170
Com apunten les avaluacions realitzades sobre la pràcti-
ca de l’aplicació de la perspectiva de gènere de manera 
transversal, existeixen  contradiccions en moltes insti-
tucions entre discursos i estratègies definides des d’un 
compromís amb l’equitat de gènere i d’un enfocament 
de gènere en el desenvolupament, i la pràctica de les 
institucions que no respon a aquesta política. Aquesta 
evaporació del compromís amb l’equitat entre dones 
i homes en la pràctica de les institucions s’atribueix a 
diversos factors: una manca de preparació i capacitats 
del personal; una cultura organitzativa i unes actituds 
que es resisteixen als canvis; la insistència a tractar els 
temes de gènere d’una manera separada i no de manera 
transversal a la pràctica de les institucions; la simplificació 

del concepte ‘gènere’, confonent-lo sovint amb ‘dones’ 
i aplicant un enfocament de Dones en el Desenvolupa-
ment; i la manca d’un sentiment d’apropiació pel que  
fa a la incorporació de la perspectiva de gènere.

171
S’evidencien, d’aquesta manera, les dificultats per  
a que s’assumeixi la noció de responsabilitat compartida 
pel que fa a la promoció de l’equitat entre dones i homes 
si les organitzacions no compten amb una instància que 
vetlli per a que es faci de manera efectiva.

172
La cooperació catalana vol abordar la promoció de 
l’equitat entre dones i homes en el nivell institucional 
des del convenciment que només a partir del treball en 
aquest nivell es podran promoure els canvis necessaris 
per evitar que les dinàmiques discriminatòries es man-
tinguin així com per assolir i promoure de forma efectiva 
l’equitat entre dones i homes, tant a l’intern de les orga-
nitzacions com en tot el treball que desenvolupen  
en l’àmbit de la cooperació al  desenvolupament.

173
Per fer-ho, cal emprendre canvis en les formes de treba-
llar de les institucions de cooperació al desenvolupament, 
per garantir que: no reprodueixen discriminacions de 
gènere; per alinear la seva voluntat, les seves polítiques, 
procediments i sistemes de seguiment i avaluació amb 
l’equitat entre dones i homes; per qüestionar les relacions 
de poder desigual entre dones i homes, així com les 
creences compartides sobre les prioritats i distribució de 
recursos en funció de les seves necessitats i interessos 
estratègics respectius; i per crear els espais perquè les 
persones que les integren prenguin consciència de les 
implicacions de les relacions de gènere en la seva vida  
i en la seva feina.

Promoure l’equitat entre 
les dones i els homes 
en el nivell institucional
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174
La transversalització en aquest nivell s’estructura en 
tres eixos de treball: el primer per promoure l’equitat de 
gènere en la gestió de les persones amb l’eliminació de 
les desigualtats de gènere del funcionament organitzatiu; 
el segon per crear les condicions adequades per a que 
l’estratègia de transversalització sigui efectiva a través de 
la transformació organitzativa; i el tercer per instal·lar les 
capacitats i generar consciència en l’equip que conforma 
les institucions sobre els impactes de gènere de la feina 
que desenvolupen.

175
La transformació de les institucions que treballen en 
l’àmbit de la cooperació al desenvolupament dota de co-
herència el discurs i la pràctica en la promoció de l’equitat 
entre dones i homes, i contribueix a evitar l’aplicació de 
dobles estàndards pel que fa a les institucions i organit-
zacions implicades en la cooperació al desenvolupament 
als països socis i els criteris que s’apliquen en les organit-
zacions de la cooperació catalana. Per tot això, aquestes 
directrius haurien d’impregnar el conjunt d’actors de la 
cooperació catalana, amb intensitats i velocitats diferents, 
a l’hora de promoure l’equitat entre homes i dones. 

6.1 Promoure l’equitat de gènere en la 
gestió de les persones amb l’eliminació 
de les desigualtats de gènere del 
funcionament organitzatiu.

176	
L’eliminació de desigualtats inherents als sistemes 
habituals de treball de les  organitzacions contribueix a 
donar credibilitat als discursos pro equitat de gènere de 
les institucions i, a més, ofereix l’oportunitat a les perso-
nes d’una organització d’apropiar-se i identificar-se amb 
els canvis que es proposin. Això ha de permetre que 
s’entengui d’una manera més propera com es cons-
trueixen les desigualtats de gènere, en comptes d’una 
presa de contacte, amb la teoria de gènere a través de 
capacitacions.

177	
Les directrius que es plantegen fan referència a alguns 
dels àmbits en els que les organitzacions estructuren la 
gestió de les persones, com ara els processos de selec-
ció, la promoció, la política salarial, la valoració dels llocs 
de treball, les mesures de conciliació de la vida personal, 
familiar i laboral i les mesures per evitar l’assetjament 
sexual i per raó de sexe en l’entorn laboral.

178	
Per fer efectiva la transversalització es plantegen les 
directrius següents:

Directriu	1:	Identificar	i	eliminar	els	biaixos	
discriminatoris	en	els	processos	de	selecció,	
promoció,	retribucions	i	valoració	dels	llocs	
de	treball	de	la	DGCDAH	i	l’ACCD	i	dels	actors	
públics	i	privats	de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Realitzar un diagnòstic sobre les desigualtats 
de gènere en la gestió de les persones a la 
DGCDAH i l’ACCD i entre els actors públics  
i privats de la cooperació catalana.

Incorporar, en les convocatòries de selecció 
de personal, el compromís de la institució amb 
l’equitat entre dones i homes. 

Fer ús d’un llenguatge no sexista ni  
androcèntric en les convocatòries de selecció  
de personal.

Identificar les vies més adequades de  
distribució de les convocatòries  per arribar  
a persones amb coneixements i experiència 
en gènere i desenvolupament.

Revisar els processos associats a la selecció, 
promoció i valoració dels llocs de treball a 
partir del diagnòstic i definir un pla de millora.

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt

Curt
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Directriu	2:	Promoure	la	coresponsabilitat	
social	–homes,	dones,	administració	pública,	
agents	empresarials,	organitzacions	socials–	
pel	que	fa	a	les	tasques	de	cura	i	reproducció		
i	a	la	gestió	i	usos	del	temps	d’acord	amb		
el	Pla	Estratègic	sobre	els	usos	i	la	gestió		
del	temps	a	la	vida	quotidiana	2008-2018		
de	la	Generalitat	de	Catalunya.

Actuacions

Realitzar un (auto)diagnòstic participatiu  
a la DGCDAH i l’ACCD i a la resta d’actors 
públics i privats de la cooperació catalana  
de l’estructura,  la composició de l’equip  
i les pràctiques laborals.

Elaborar, a partir del diagnòstic, un pla  
de conciliació de la vida personal, familiar  
i laboral que contempli una concepció integral 
dels temps i les necessitats de les persones  
a través de la negociació col·lectiva.

Explorar la possibilitat d’actuacions coordi-
nades entre l’ACCD, l’ICD i el Departament 
de Treball dirigides al conjunt d’actors de la 
cooperació catalana. 

Buscar sinergies i complementarietats amb 
actuacions del Pla de polítiques de dones 
impulsat per l’ICD en relació a aquestes direc-
trius i a l’impuls i consolidació de la transver-
salització de les polítiques de dones a tots els 
àmbits de l’Administració de la Generalitat.

Incentivar la coresponsabilitat social de les 
empreses proveïdores de serveis a l’ACCD  
i a la resta d’actors de la cooperació catalana 
en el marc de la coherència de polítiques.

Directriu	3:	Promoure	l’establiment	de	mesures	
dirigides	a	prevenir,	detectar	i	intervenir	en	
casos	d’assetjament	sexual	i	d’assetjament	per	
raó	de	sexe.

Actuacions

Elaborar, per part de l’ACCD, en el marc de 
negociació col·lectiva, un Protocol per a la 
prevenció, detecció i intervenció en casos 
d’assetjament sexual i d’assetjament per raó 
de sexe en coherència amb la ‘Guia per a 
l’eradicació de l’assetjament sexual, per raó 
de sexe i/o d’orientació sexual’ del Departa-
ment de Governació i Administracions Públi-
ques de la Generalitat de Catalunya.

Impulsar i fer el seguiment de l’adopció de 
mesures i procediments per prevenir, reparar, 
i sancionar els casos d’assetjament sexual  
i d’assetjament per raó de sexe per part  
de les entitats beneficiàries de subvencions.

Directriu	4:	Promoure	la	compilació	de	dades	
adequades	per	facilitar	el	seguiment	i	avaluar	
els	esforços	de	detecció	i	eliminació	de	les	
desigualtats	en	la	gestió	de	les	persones.

Actuacions

Elaborar informes anuals sobre els avenços 
en la promoció de l’equitat en la gestió de les 
persones a l’ACCD i la DGCDAH i a la resta 
d’actors públics i privats de la cooperació 
catalana.

Establir els indicadors necessaris, de manera 
coordinada amb la resta de departaments 
de la Generalitat de Catalunya, per poder 
analitzar i detectar possibles desigualtats de 
gènere i els punts crítics on es fonamenten.

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Termini

Mitjà

Mitjà
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Directriu	5:	Promoure	el	desenvolupament		
de	polítiques	de	promoció	de	l’equitat	entre	
dones	i	homes	en	la	gestió	de	les	persones	
entre	els	actors	de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Mobilitzar recursos per promoure l’equitat  
en la gestió de les persones en el marc  
del suport a canvis organitzatius  pro-equitat 
que millorin les capacitats dels actors catalans 
per promoure l’equitat entre dones i homes  
en la cooperació al desenvolupament.

Explorar la possibilitat d’actuacions  
conjuntes en aquest sentit entre l’ACCD,  
l’ICD i el Programa d’Igualtat d’Oportunitats 
del Departament de Treball.

Revisar els criteris de valoració de les  
convocatòries per donar valor a la promoció 
de l’equitat entre dones i homes en la gestió 
de les persones entre les organitzacions.

Promoure l’intercanvi d’experiències i la  
difusió de bones pràctiques entre els actors 
de la cooperació al desenvolupament,  
especialment les ONGDs, pel que fa a la  
gestió equitativa de les persones.

6.2 Crear les condicions adequades 
per a l’efectivitat de l’estratègia de 
transversalització, a través de la 
transformació organitzativa.

179
Per tal que l’estratègia de transversalització es pugui 
desplegar de manera efectiva, cal crear unes condicions 
que impliquen: promoure els canvis organitzatius ne-
cessaris; revisar les creences compartides; i alinear els 
recursos i els procediments amb l’objectiu de la promoció 
de l’equitat.

180
Es tracta de revisar i transformar el gruix de les pràcti-
ques habituals, de l’estructura o de la cultura organitza-
tiva. D’aquesta manera, per institucionalitzar l’equitat de 
gènere, cal una transformació profunda que requereix 
establir i assignar noves prioritats i responsabilitats, 
redistribuir els recursos disponibles, i invalidar creences 
àmpliament esteses, per donar valor a altres en coherèn-
cia amb l’equitat de gènere. 

181
De l’experiència internacional en aplicar ‘la integració  
de la perspectiva  de gènere’ es constata, en primer lloc, 
que hi ha una sèrie de mesures indispensables pel seu 
desplegament i que cada organització posa en pràctica 
d’acord a les seves circumstàncies particulars. Es tracta 
d’aspectes estructurals i de cultura organitzativa que 
resulten necessaris per assegurar tant la funcionalitat de 
la incorporació de la perspectiva de gènere com el seu 
caràcter transformador. 

Termini

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà
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182
En segon lloc, s’aborden aspectes procedimentals  
directament vinculats a la que s’ha mostrat com una  
de les majors dificultats de la incorporació de la perspec-
tiva de gènere en el nivell institucional: aconseguir que 
el concepte de responsabilitat compartida no comporti 
l’evaporació de les responsabilitats individuals. Es tracta 
de modificar procediments ja existents -cecs al gène-
re- per tal que contribueixin a assegurar la posada en 
pràctica de la coresponsabilitat: definint responsabilitats, 
establint les destreses i habilitats adequades per a la 
promoció de l’equitat de gènere, i creant sistemes de 
rendició de comptes i d’avaluació de l’acompliment. Els 
elements claus de caire procedimental inclouen: les com-
petències, la descripció dels llocs de treball alineada amb 
la incorporació de la perspectiva de gènere, l’avaluació 
de l’acompliment, i els procediments que determinen les 
particularitats del treball de les institucions.

183
A continuació es desenvolupen les directrius en les dues 
dimensions: la que està vinculada als aspectes estructu-
rals i de cultura organitzativa i la que ho està a aspectes 
procedimentals.

6.2.1 Aspectes estructurals i de cultura 
organitzativa.

184
Entre els aspectes estructurals que tenen una incidència 
crítica en l’èxit d’aplicació d’una estratègia de transver-
salització, cal destacar: la voluntat política manifesta; 
l’existència d’una política o estratègia de gènere de la ins-
titució; l’arquitectura de la institució per a aplicar la pers-
pectiva de gènere; l’existència d’un pressupost de gènere 
i l’anàlisi de gènere del pressupost; la cultura organitza-
tiva pro equitat de gènere; la gestió de la informació pel 
que fa a la transversalització; i el seguiment i avaluació  
de l’estratègia d’incorporació de la perspectiva de gènere.

185
El primer aspecte en el que les institucions fan visible el 
seu compromís amb l’equitat entre dones i homes és en 
els missatges explícits per part dels equips directius de 
recolzament i adhesió a la promoció de l’equitat. Aquest, 
s’ha de traduir en la provisió adequada de recursos (humans 
i econòmics) per al seu desplegament, en l’establiment 
d’objectius per als llocs de comandament mig, i en la incor-
poració del tema en les seves intervencions públiques. En 
segon lloc, cal que l’organització es doti d’un document de 
referència en relació a l’equitat entre dones i homes per tal 
d’articular els principis, l’estratègia, els objectius i resultats, 
els recursos, i les funcions i responsabilitats per promoure 
l’equitat.

186
El tercer dels aspectes estructurals que cal abordar en 
aquest àmbit és el que es coneix com l’arquitectura de 
gènere de les institucions. Altrament dit, l’estructura 
necessària per impulsar, coordinar, assessorar i vetllar 
per a que la voluntat expressada i la coresponsabilitat 
es transformi, efectivament, en actuacions concretes. 
L’experiència internacional en aquest sentit és clara, si no 
hi ha personal amb funcions específiques de transversa-
lització i capacitat de decisió, els esforços pro equitat es 
dilueixen. Aquest aspecte es tractarà amb més profundi-
tat en el capítol següent dedicat a la implementació  
i recursos necessaris per a aplicar les Directrius.



80 DGCDAH / ACCD

187
Un quart aspecte estructural és el relatiu al pressupost 
de l’àrea de gènere i a l’anàlisi de gènere del pressupost. 
L’àrea de gènere de la institució ha de comptar amb 
un pressupost suficient per dur a terme les actuacions 
necessàries per desplegar el seu mandat. Per la seva 
banda, l’anàlisi de gènere del pressupost suposa exami-
nar de manera sistemàtica les assignacions de despesa 
previstes des de la perspectiva de gènere, és a dir, identi-
ficar els impactes que suposa per a dones i homes en un 
context determinat l’execució del pressupost i si respon 
a les necessitats i interessos diferenciats d’unes i altres. 
Alhora, permet identificar la despesa destinada explícita-
ment a impulsar l’aplicació de la perspectiva de gènere, 
gestionada per l’àrea de gènere i també per altres àrees, 
i valorar si aquesta és suficient d’acord amb els objec-
tius fixats en l’estratègia de gènere de la institució. Per 
tot això, una anàlisi de gènere del pressupost no es fixa 
exclusivament en les iniciatives dirigides específicament  
a les dones, i, per tant, analitza totes les partides  
de despesa del pressupost. Utilitzar l’anàlisi del pressu-
post amb perspectiva de gènere representa un exercici 
de transparència i rendició de comptes pel que fa al 
compromís institucional amb l’equitat de gènere.

188
Un cinquè aspecte estructural és el que fa referència  
a la cultura organitzativa favorable a l’equitat de gènere. 
Per cultura organitzativa s’entén el conjunt de creences  
i valors compartits en una organització i és un reflex d’allò 
que l’equip que la integra pensa sobre l’organització  
i el treball que desenvolupa, abastant tot allò que la 
diferencia d’altres organitzacions. És imprescindible que 
en el procés de promoció de l’equitat es revisi la cultura 
organitzativa, ja que aquesta no sempre coincideix amb 
els valors i principis expressats en el discurs pel que fa  
a l’equitat i pot facilitar o limitar es canvis organitzatius 
cap a l’equitat de gènere. En la revisió de la cultura orga-
nitzativa és important analitzar tres elements que tenen  
un impacte clau en les desigualtats de gènere: la noció 
de poder i participació a l’interior de les organitzacions; 
la connexió entre l’àmbit públic i privat i el que s’identifica 
com a treballador o treballadora ideal; i les formes  
de treball a les que es dóna valor. 

189
Finalment, la producció i gestió de la informació necessària 
per desplegar l’aplicació de la perspectiva de gènere és un 
altre dels aspectes claus que cal considerar en aquest nivell. 
Comptar, d’una banda, amb dades desagregades per sexe 
i, per l’altra, amb informació analítica sobre les desigualtats 
de gènere són condicions necessàries per poder identificar 
les diferències entre dones i homes i per interpretar-les,  
si fos el cas, en clau de desigualtats de gènere.

190
Per tal de fer efectiva la transversalització en quant als as-
pectes estructurals i la cultura organitzativa, es plantegen 
les directrius següents:

Directriu	6:	Promoure	el	compromís	
institucional	explícit	amb	l’equitat	entre	dones	
i	homes	entre	els	actors	de	la	cooperació	
catalana.

Actuacions

Mobilitzar recursos per promoure l’elaboració 
de polítiques i estratègies de gènere entre  
els actors de la cooperació catalana al  
desenvolupament.

Promoure la incorporació del compromís amb 
l’equitat entre dones i homes en els convenis 
marc entre la DGCDAH i l’ACCD i els Departa-
ments de la Generalitat de Catalunya.

Promoure la rendició de comptes anual del 
govern en relació amb l’equitat entre dones  
i homes en la cooperació catalana en el Parla-
ment de Catalunya en el marc de les compa-
reixences regulars que realitzen les persones 
responsables d’aquesta política.

Promoure la participació del personal directiu 
de les unitats de planificació i execució de  
la política de cooperació al desenvolupament 
de la Generalitat de Catalunya en espais de 
reflexió sobre l’equitat de gènere en la coope-
ració al desenvolupament.

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt
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Directriu	7:	Promoure	una	arquitectura	de	
gènere	consistent	i	alineada	amb	el	compromís	
amb	l’equitat	entre	dones	i	homes	expressat	
per	les	institucions.	

Actuacions

Crear, la DGCDAH i l’ACCD, una àrea  
de gènere per impulsar i desenvolupar 
l’estratègia dual de promoció de l’equitat  
entre dones i homes en el nivell estratègic, 
operatiu i institucional de la cooperació  
catalana, amb una ubicació orgànica  
que li garanteixi incidència, i dotant-la dels 
recursos econòmics i humans necessaris. 

Identificar i promoure, en les diferents unitats 
de planificació i execució de la política pública 
de cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya, punts focals per 
a la promoció de l’equitat, amb la dedicació 
d’una part concreta del temps de treball a 
la transversalització de gènere en les seves 
àrees respectives. 

Mobilitzar recursos i promoure la creació 
d’unitats/àrees/punts focals de gènere entre 
els actors de la cooperació catalana al desen-
volupament.

Promoure l’intercanvi d’experiències entre 
els actors de la cooperació catalana sobre 
bones pràctiques pel que fa a l’arquitectura 
de gènere.

Promoure el treball en xarxa entre les  
diferents unitats/àrees/punts focals de  
gènere dels actors de la cooperació catalana 
per tal d’optimitzar la promoció de l’equitat  
de gènere.

Directriu	8:	Potenciar	l’ús	dels		
pressupostos	sensibles	al	gènere		
i	l’existència	de	pressupostos	per	impulsar	
l’aplicació	de	la	perspectiva	de	gènere		
en	la	cooperació	al	desenvolupament		
de	la	Generalitat	de	Catalunya.

Actuacions

Elaborar una metodologia per fer una anàli-
si de gènere del pressupost en matèria de 
cooperació al desenvolupament, que permeti 
identificar les actuacions que tenen un impac-
te directe o indirecte en les relacions de gène-
re, i que sigui consistent amb el seguiment del 
Pla de polítiques de dones de la Generalitat 
de Catalunya vigent.

Aplicar, de manera progressiva, una anàlisi  
de gènere en el pressupost de la DGCDAH  
i l’ACCD.

Elaborar un informe de seguiment semestral 
del pressupost de l’ACCD destinat a la trans-
versalització de la perspectiva de gènere.

Mobilitzar recursos per incentivar l’ús  
progressiu de pressupostos sensibles  
al gènere entre els actors de la cooperació 
catalana al desenvolupament.

Impulsar l’ús de pressupostos sensibles  
al gènere en la modalitat bilateral direc-
ta i concertada mitjançant l’ús d’informes 
d’impacte de gènere ex ante.

Potenciar les avaluacions de gènere  
i d’impacte de gènere de la cooperació  
catalana.

Promoure l’intercanvi d’experiències en-
tre la DGCDAH, l’ACCD, el Departament 
d’Economia i Finances, l’ICD i altres depar-
taments en l’elaboració de pressupostos 
sensibles al gènere.

Promoure la reflexió, el coneixement i la sis-
tematització de bones pràctiques i l’intercanvi 
d’experiències entre els actors de la coopera-
ció al desenvolupament en l’elaboració  
de pressupostos sensibles al gènere

Termini

Curt/Mitjà

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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Directriu	9:	Impulsar	canvis	favorables		
a	l’equitat	entre	dones	i	homes	en	la	cultura	
organitzativa	que	revisin	els	possibles	biaixos	
de	gènere	i	incentivin	canvis	en	els	actors		
de	la	cooperació	catalana	al	desenvolupament.

Actuacions

Desenvolupar tallers de cultura organitzativa 
amb la DGCDAH i l’ACCD per identificar  
la situació de desigualtats de gènere  
a l’organització al voltant de les relacions  
de poder i participació, de les connexions 
entre l’àmbit públic i privat en la institució,  
i de les formes de treball a les que es dóna 
valor en el si de la institució.

Proveir espais perquè les dones de la DGC-
DAH i de l’ACCD puguin reflexionar sobre 
les seves vivències de desigualtat i plantejar 
propostes sobre aquells aspectes del fun-
cionament de l’organització que consideren 
discriminatoris.

Fomentar noves formes de gestionar els 
equips que busquin una participació equilibra-
da de dones i homes als llocs de treball  
i en els processos participatius.

Fomentar el lideratge de les dones i la  
seva participació en la definició de l’agenda 
organitzativa.

Mobilitzar recursos per promoure la identifica-
ció dels elements de la cultura organitzativa 
dels actors de la cooperació catalana que 
poden produir desigualtats de gènere.

Intensificar el treball en xarxa, així com la crea-
ció d’aliances internes i externes, per compartir 
aprenentatges en relació amb la promoció de 
l’equitat, tant al l’interior de l’organització com  
en l’entorn de l’administració o de la cooperació 
al desenvolupament.

Directriu	10:	Facilitar	que	la	informació	
actualitzada	sobre	les	dinàmiques	
institucionals	a	la	DGCDAH	i	l’ACCD	es	
transformi	en	coneixement	accessible	per	
detectar	i	adreçar	possibles	desigualtats.	

Actuacions

Produir dades desagregades per sexe a partir 
de totes les actuacions organitzatives que 
tinguin a veure, directa o indirectament, amb 
les persones.

Recopilar dades estadístiques per fer  
el seguiment de la condició i posició  
de les dones i els homes del personal  
de la DGCDAH i l’ACCD.

Estructurar i categoritzar documentalment les 
pràctiques destacables pel que fa a transver-
salització.

Incloure ítems i conceptes per a l’anàlisi de 
gènere en els encàrrecs externs i els informes 
de seguiment dels projectes de les diferents 
àrees i unitats que tenen a veure amb l’equip 
de l’ACCD.

Habilitar, la DGCDAH i l’ACCD, una intranet 
dinàmica per fer accessible la documentació 
relativa a l’anàlisi de gènere de la institució  
i a les pràctiques institucionals pel que fa  
a la transversalització. Caldrà aprofitar-ne  
el potencial per organitzar la informació  
i promoure l’aprenentatge de gènere a través  
de la col·laboració virtual.

Crear un espai al web institucional destinat  
a continguts de gènere.

Termini

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Curt
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Incorporar la perspectiva de gènere en els 
plans estratègics del centre de documentació 
de l’ACCD, així com en els plans operatius.

Crear llenguatges documentals de classifi-
cació i indexació que tinguin en compte la 
perspectiva de gènere, tant pel que fa referèn-
cia als termes que s’emprin en la creació del 
llenguatge com en la definició d’aquests.

Incorporar la perspectiva de gènere en la  
gestió de la col·lecció bibliogràfica, tant pel 
que fa referència a l’assignació pressupostària 
com a l’adquisició de fons.

Crear un fons bibliogràfic especialitzat  
en l’equitat de gènere i l’apoderament  
de les dones.

Assegurar la visualització de les actuacions 
de gènere en la generació i organització  
dels expedients.

Crear una taxonomia corporativa dels espais 
web que inclogui la perspectiva de gènere  
i que n’asseguri la transversalització  
(organització dels continguts web).

6.2.2 Aspectes procedimentals. 

191
Una part important de la inversió per aconseguir resultats 
en l’estratègia de transversalització de gènere es concen-
tra en la inversió en els processos que pauten la dinàmica 
de les institucions. Dit d’una altra manera, en la creació 
de condicions per tal que els departaments, les àrees  
i les unitats de les institucions assumeixin la seva part  
de responsabilitat en els resultats i impactes finals  
de promoció de l’equitat entre dones i homes  
i d’apoderament de les dones.

192	
El seguiment i l’avaluació dels resultats, pel que fa a la 
transversalització, és competència de tots els àmbits or-
ganitzatius, inclosa l’àrea de gènere. Tanmateix, cal definir 
quin tipus de seguiment i avaluació és el més adequat per 
a l’estratègia de transversalització i per a l’àrea de gènere. 
Aquest és un aspecte important donat que algunes de les 
crítiques a l’estratègia de transversalització  i de les seves 
debilitats, poden estar relacionades amb unes expectatives 
d’obtenció de resultats que no depenen de l’estratègia de 
transversalització, en sí mateixa, ja que el seu paper és fa-
cilitar que els diferents àmbits, àrees i unitats de la institució 
obtinguin aquests resultats.

193	
Per tal de facilitar que totes les àrees de treball de la institu-
ció assumeixin la seva responsabilitat pel que fa a la promo-
ció de l’equitat entre dones i homes, es plantegen directrius 
centrades en quatre aspectes: la definició de competències, 
la descripció de llocs de treball, l’assignació de responsabili-
tats, i l’avaluació de l’acompliment i els procediments  
més directament relacionats amb les funcions de la  
DGCDAH i l’ACCD.

194
El primer aspecte fa referència a la identificació que fan les 
institucions de les competències comunes a tots els llocs de 
treball i que conjuntament configuren allò que es considera 
la ‘manera ideal de treballar’ de l’organització en coherència 
amb la seva missió i valors. De manera complementària, 
s’especifiquen per cada lloc de treball unes competències 
particulars associades a les funcions i responsabilitats 
assignades. Pel que fa a la transversalització, cal fer d’una 
banda una lectura crítica de les competències comuns a 
tots els llocs de treball, de manera que no donin prioritat a 
trets associats a allò que es considera tradicionalment mas-
culí o relegui aquells identificats amb allò femení. Cal, d’altra 
banda, identificar una competència específica de gènere 
que plantegi els coneixements necessaris per promoure  
i aplicar la perspectiva de gènere. 

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Curt

Curt
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195	
El segon aspecte té a veure amb la descripció de llocs 
de treball, que és allà on s’expliciten les responsabilitats 
relatives a l’aplicació de la perspectiva de gènere de cada 
lloc de treball. Les descripcions de lloc de treball informen 
directament els processos de selecció, són el punt de 
partida per a la valoració dels llocs de treball, són una de 
les fonts d’informació per fer l’avaluació de l’acompliment 
de les persones de l’equip i, per tant, per a la detecció 
de necessitats de formació i enfortiment de capacitats. 
Si no s’inclouen les tasques vinculades a l’aplicació de 
la perspectiva de gènere de les descripcions de llocs de 
treball, s’està deixant que el compromís organitzatiu amb 
l’equitat entre dones i homes s’interpreti per cada perso-
na d’acord amb el seu coneixement personal del tema, 
i depenent d’altres circumstàncies conjunturals com ara 
els fluxes de feina. Per tal d’incloure responsabilitats 
d’aplicació de la perspectiva de gènere en els llocs de 
treball, caldrà que les persones involucrades en la defini-
ció dels llocs de treball comptin amb un assessorament 
per a que no incloguin biaixos de gènere i per assegurar 
que la perspectiva de gènere quedi ben travada en les 
funcions de cada lloc de treball.

196
El tercer aspecte es concentra en la necessitat de plani-
ficar bé el seguiment del desplegament de l’estratègia de 
transversalització i està directament relacionat amb evitar 
l’evaporació de l’enfocament de gènere en les pràcti-
ques de les organitzacions, malgrat el compromís polític 
explícit. Cal explicitar les responsabilitats respecte a 
l’estratègia de transversalització que tenen la direcció de 
la DGCDAH, la l’ACCD i la direcció dels diferents àmbits 
de l’ACCD, a més de garantir que els equips sota la seva 
responsabilitat treballen en l’assoliment dels resultats 
pel que fa a la tranversalització. El seguiment es pot fer 
a través del sistema d’avaluació de l’acompliment de la 
institució. Aquest permetrà valorar com des de cada lloc 
de treball s’assumeixen les responsabilitats assignades 
pel que fa a la transversalització i detectar les necessitats 
i mancances que cada persona es troba a l’hora de des-
envolupar-les, a les que es pot donar resposta mitjançant 
plans de formació i la participació en processos de gestió 
del coneixement.

197	
Finalment, un darrer aspecte que cal considerar és el  
que fa referència a les particularitats procedimentals  
lligades a la feina desenvolupada per la DGCDAH i 
l’ACCD i als processos que s’hi vinculen. En aquest  
sentit, els projectes de millora que s’han impulsat des de 
la direcció de l’ACCD poden representar una oportunitat 
per identificar portes d’entrada per verificar la implemen-
tació de l’estratègia de transversalització i anar incorpo-
rant mesures per superar les dificultats de la seva posada  
en marxa a la DGCDAH i en particular a l’ACCD. 

198
Per facilitar la responsabilitat compartida, pel que fa a la 
promoció de l’equitat entre dones i homes, es plantegen 
les directrius següents:
	
Directriu	11:	Desenvolupar	una	lectura	crítica	
de	les	competències	associades	als	equips	de	
treball	dels	actors	de	la	cooperació	catalana	
per:	evitar	estereotips	de	gènere,	donar	valor	
a	aspectes	actitudinals	i	socials	que	facin	
visibles	les	contribucions	de	les	dones	tant	
com	les	dels	homes,	i	crear	una	competència	
específica	de	gènere.

Actuacions

Revisar les competències de la DGCDAH i 
l’ACCD per incorporar en el procés: persones 
especialistes en competències, persones es-
pecialistes en gènere, persones que coneguin 
el lloc de treball perquè l’ocupen, persones 
que el supervisen, i vetllar per la participació 
d’homes i dones en el procés.

Incentivar la reflexió al voltant de les compe-
tències entre els equips de treball dels actors 
de la cooperació catalana com a part dels 
processos de canvi organitzatiu pro-equitat.

Explorar la possibilitat d’actuacions conjuntes 
entre la DGCDAH, l’ACCD, l’ICD i la Direcció 
General de Funció Pública en coherència amb 
el Pla de polítiques de dones.

Directriu	12:	Assegurar	que	les	descripcions	
de	lloc	de	treball	dels	actors	de	la	cooperació	
al	desenvolupament	expliciten	la	manera	com	
des	de	cada	lloc	de	treball	es	contribueix,	
mitjançant	les	tasques	i	funcions,	a	la	
promoció	de	l’equitat	entre	dones	i	homes.

Actuacions

Eliminar els biaixos de gènere de les  
descripcions de lloc de treball de la DGCDAH  
i l’ACCD: revisar el nom del lloc de treball,  
les relacions que requereix, les funcions  
principals, les responsabilitats bàsiques  
i les competències requerides (comuns a 
tot l’equip, tècniques específiques del lloc 
concert i les de gestió d’equip, fonamentals 
per facilitar l’apoderament de les persones  
i promoure l’equitat).

Termini

Curt

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt
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Assegurar que la contribució en el desplega-
ment de la promoció de l’equitat entre dones  
i homes queda explícita en les funcions  
i tasques dels diferents llocs de treball  
de la DGCDAH i l’ACCD.

Incentivar l’existència de descripcions de llocs 
de treball amb funcions explícites sobre la 
promoció de l’equitat entre dones i homes  
entre els actors de la cooperació catalana 
com a part de processos de canvi  
organitzatiu pro-equitat.

Explorar la possibilitat d’actuacions conjuntes 
de la DGCDAH i l’ACCD amb l’ICD i la Direcció 
General de Funció Pública en coherència amb 
el Pla de polítiques de dones.

Directriu	13:	Valorar	com	des	de	cada	lloc	
de	treball	s’assumeixen	les	responsabilitats	
assignades,	pel	que	fa	a	la	promoció	de	
l’equitat	entre	dones	i	homes,	mitjançant	
l’aplicació	de	la	perspectiva	de	gènere	a	través	
dels	sistemes	d’avaluació	de	l’acompliment	del	
conjunt	d’actors	de	la	cooperació	catalana.

Actuacions

Revisar si el sistema d’avaluació de 
l’acompliment de la DGCDAH i de l’ACCD afa-
voreix l’equitat i incorpora una avaluació que 
permet que les persones supervisades avaluïn 
també les persones responsables.

Elaborar informes anuals sobre l’acompliment 
de la transversalització per part de cada àmbit 
de la DGCDAH i de l’ACCD.

Elaborar, l’àrea de gènere, un informe anual  
de la implantació efectiva de la transversalització 
i dels seus objectius en la institució, a partir  
dels informes de cada àrea i de cada àmbit.

Incentivar l’existència de sistemes d’avaluació 
de l’acompliment sensibles al gènere entre  
els actors de la cooperació catalana com  
a part de processos de canvi organitzatiu 
pro-equitat.

Explorar la possibilitat d’actuacions conjuntes 
de la DGCDAH i l’ACCD amb l’ICD i la Direcció 
General de Funció Pública en coherència amb 
el Pla de polítiques de dones.

Adreçar les mancances i necessitats detec-
tades, i les habilitats i coneixements que cal 
enfortir per al desenvolupament de la trans-
versalització, per cada persona membre de 
l’equip a través del pla de formació i capaci-
tació.

Identificar bones pràctiques pro equitat  
de gènere, reconèixer-les i potenciar-les.

Directriu	14:	Revisar	els	processos	estratègics,	
clau	i	de	suport	dels	actors	de	la	cooperació	
catalana	en	els	quals	són	d’aplicació	les	
Directrius	d’equitat

Actuacions

Identificar les portes d’entrada per a la trans-
versalització en el nivell estratègic, operatiu 
i institucional en els processos estratègics, 
clau i de suport de la DGCDAH i de l’ACCD, 
i les persones clau per liderar i vetllar pel seu 
compliment.

Planificar la progressiva revisió dels processos 
de la DGCDAH i de l’ACCD per aplicar les 
Directrius d’equitat entre dones i homes.

Incentivar la revisió de processos de treball 
per aplicar les directrius entre els actors  
de la cooperació catalana com a part de  
processos de canvi organitzatiu pro-equitat.

Explorar la possibilitat d’actuacions conjuntes 
de la DGCDAH i de l’ACCD amb l’ICD i la  
Direcció General de Funció Pública en  
coherència amb el Pla de polítiques de dones.

Termini

Mitjà

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Curt

Mitjà

Mitjà

Curt

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà
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6.3 Instal·lar les capacitats i generar 
consciència en l’equip de la DGCDAH  
i de l’ACCD sobre les implicacions de  
la seva feina en les relacions de gènere.

199	
El darrer eix de treball en el que s’estructura la transver-
salització en el nivell institucional fa referència a generar 
consciència en l’equip de la DGCDAH, de l’ACCD i en 
els actors de la cooperació catalana sobre les implica-
cions de la feina que realitzen en les relacions de gènere 
dels contextos on es desenvolupen les actuacions de 
cooperació al desenvolupament i a l’interior de les seves 
organitzacions. Dit d’una altra manera, suposa comptar 
amb la informació, els coneixements i metodologies per 
dur a terme els informes d’impacte de gènere ex ante de 
tota la feina impulsada i desenvolupada per la cooperació 
al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya i, en 
particular, de l’ACCD. Els tres àmbits pels quals es desen-
volupen directrius en aquest eix de treball són: la forma-
ció, la gestió de coneixement de gènere, i la comunicació.

200
L’aposta per la formació en gènere al personal de les 
organitzacions va sorgir a la Primera Dècada de Nacions 
Unides per a la dona (1975-1985) i des de llavors ha 
format part de qualsevol estratègia de transversalització. 
L’objectiu de les formacions de gènere és doble, d’una 
banda conscienciar el personal sobre les desigualtats 
de gènere, de manera que es reinterpretin les pròpies 
experiències i les dinàmiques socials i organitzatives. 
D’altra banda, assegurar els fonaments tècnics neces-
saris per a l’anàlisi de gènere en tots els llocs de treball 
de l’organització i proporcionar els coneixements i eines 
per entendre les implicacions que pot tenir la seva feina 
en la producció o eliminació de desigualtats de gènere. 
De l’experiència internacional en formacions de gènere 
se’n poden extreure algunes conclusions, com ara que 
la utilitat de les formacions és proporcional a l’aposta 
institucional en favor de l’equitat entre dones i homes, o 
que les formacions s’han de complementar amb un altre 
tipus d’activitats que integrin una estratègia de gestió del 
coneixement alineada amb l’estratègia de transversalitza-
ció de gènere.

201
Per institucionalitzar la perspectiva de gènere no n’hi ha 
prou amb satisfer les demandes de formació pràctica sobre 
com fer anàlisi de gènere: i cal que es complementi amb 
diverses fórmules d’aprenentatge organitzatiu, és a dir amb 
la gestió del coneixement d’una organització. La gestió del 
coneixement implica manegar el coneixement de manera 
que permeti aflorar i utilitzar els coneixements individuals  
i col·lectius presents en una organització, per tant està di-
rectament relacionada amb la capitalització i la retroalimen-
tació d’experiències. D’aquesta manera es poden fer sortir 
a la llum experiències acumulades per l’equip, a través del 
tracte directe amb organitzacions de dones, de feministes, 
líders indígenes i afrodescendents, i d’altres pobles minorit-
zats, a través de l’intercanvi amb persones que han hagut 
de confrontar situacions de desigualtat, o a través de la 
pràctica pro-equitat de dones i homes en l’organització, etc.

202	
Finalment, per implantar amb èxit l’estratègia de transversa-
lització, és bàsic comptar amb una comunicació interna  
i externa que permeti posicionar el tema de gènere a l’interior 
de l’organització i en el marc dels actors de la cooperació 
catalana. Així, la comunicació interna és bàsica per a qualse-
vol estratègia de canvi pro-equitat i resulta un element clau 
per alinear a les persones que l’integren en la promoció de 
l’equitat entre dones i homes. D’aquesta manera es facilita 
l’argumentació, difusió, acceptació i interiorització del mandat 
institucional, els nous valors i sistemes de treball que es volen 
posar en marxa. De manera complementària calen fluxos ho-
ritzontals de comunicació que permetin accedir a la informació 
sobre el que fan les diferents àrees i unitats pel que  
fa a transversalització de gènere, per tal que es coordinin  
entre elles i amb l’àrea de gènere, en tant que instància motora 
de la transversalització. 

203	
Per la seva banda, la comunicació externa permet  
que l’opinió pública catalana i els actors de la cooperació 
catalana identifiquin l’equitat entre dones i homes com un 
dels punts forts del treball de la DGCDAH i de l’ACCD.  
Alhora contribueix a promoure la sensibilització respecte 
a la diferència entre un enfocament de dones en el des-
envolupament i un enfocament de gènere en el desenvo-
lupament, i a explicar com el marc cultural i socioeconò-
mic d’un context determinat produeix desavantatges  
per a les dones.
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Directriu	15:	Incorporar	en	el	pla	de	formació	
de	l’ACCD	un	capítol	específic	de	formació		
i	capacitació	en	gènere,	des	de	la	detecció		
de	necessitats	fins	a	l’avaluació	de	les	
formacions	efectivament	realitzades.

Actuacions

Mobilitzar recursos per a formació bàsica en 
conceptes d’anàlisi de gènere adequada a les 
responsabilitats de cada lloc de treball de la 
DGCDAH i de l’ACCD.

Mobilitzar recursos per a formacions en 
temes clau de gènere i de desenvolupament 
relatius als objectius sectorials i els contextos 
geogràfics on es desenvolupa el treball de la 
DGCDAH i de l’ACCD, mitjançant formacions 
ad hoc, participació en congressos i seminaris 
o formació reglada.

Mobilitzar recursos per a formació a perso-
nes amb responsabilitats directives sobre 
l’establiment de formes de treball en equip, 
estils de coordinació, lideratge i comunicatius 
que ajudin a fer visible la diversitat d’estils  
i competències que aporten les dones  
i els homes que formen part de la DGCDAH  
i de l’ACCD.

Revisar els missatges implícits de totes les 
formacions, especialment les de gestió d’equips 
i desenvolupament d’habilitats, per assegurar 
que no es reforcen estereotips de gènere a tra-
vés de valoracions ex ante i avaluacions ex post.

Directriu	16:	Dissenyar,	l’ACCD,	una	estratègia	
de	gestió	del	coneixement	de	gènere	que	
permeti	combinar	un	pla	de	formació	de	gènere	
amb	activitats	complementàries	i	amb	una	
estratègia	de	comunicació	interna	i	externa.

Actuacions

Impulsar la gestió de coneixement de gène-
re a l’ACCD, mitjançant les fórmules que es 
consideri més adients.

Impulsar almenys una xarxa temàtica anual o 
comunitat de pràctica a l’ACCD en matèria de 
transversalització de gènere que permeti inter-
canviar visions a través de trobades presen-
cials o virtuals, generar coneixement a través 
de la posada en comú de projectes o a través 
de seminaris, i buscar solucions a problemes 
des de la diversitat.

Promoure, la DGCDAH i l’ACCD, l’encàrrec 
d’una recerca anual sobre aquells temes  
identificats com a prioritaris en els quals  
focalitzar la reflexió i el coneixement en  
matèria de transversalització de gènere.

Mobilitzar recursos per a l’organització  
de seminaris de divulgació, informació  
i sensibilització sobre l’aplicació de la  
perspectiva de gènere.

Directriu	17:	Promoure	una	comunicació	
interna	a	l’ACCD	i	la	DGCDAH	a	través	de	
suports	que	facilitin	la	coresponsabilitat		
en	la	transversalització	de	gènere		
i	el	canvi	pro-equitat	de	gènere.

Actuacions

Optimitzar l’ús d’una intranet dinàmica a la 
DGCDAH i l’ACCD per facilitar la comunicació 
interna pel que fa a la implementació  
de l’estratègia de transversalització.

Identificar, l’ACCD, nous suports de comuni-
cació interna per establir fluxos horitzontals  
de comunicació que facilitin la coordinació  
i el treball entre les diferents àrees i l’àrea  
de gènere, i la retroalimentació pel que fa  
a la transversalització de gènere.

Assegurar un ús no sexista i androcèntric del 
llenguatge comunicatiu i evitar imatges que 
reforcen els estereotips de gènere en tots els 
materials de comunicació interna de la DGC-
DAH i de l’ACCD.

Termini

Curt

Mitjà

Curt

Curt

Termini

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Mitjà

Termini

Curt

Mitjà

Curt
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Directriu	18:	Optimitzar	els	suports		
de	comunicació	externa	per	fer	visible		
el	compromís	amb	l’equitat	de	la	DGCDAH		
i	de	l’ACCD	i	sensibilitzar	sobre	les	
desigualtats	de	gènere	i	els	seus	impactes		
en	el	desenvolupament.

Actuacions

Crear un espai al web institucional destinat  
a continguts de gènere.

Optimitzar l’ús de les xarxes socials al web 
per fer visible el compromís de la DGCDAH  
i de l’ACCD amb l’equitat entre dones i homes.

Difondre les activitats pro-equitat de gènere 
tant a l’interior de la DGCDAH i de l’ACCD 
com en actuacions de cooperació  
al desenvolupament.

Informar sobre les reivindicacions i punts  
de vista d’organitzacions de dones, de 
feministes de les líders indígenes, afrodescen-
dents, i d’altres pobles minoritzats, amb les 
que treballa l’ACCD i que habitualment tenen 
un accés limitat als mitjans de comunicació  
i, per tant, a l’opinió pública catalana.

Assegurar una quota de visualització de les 
temàtiques de gènere en els reculls de prem-
sa a través d’agències i butlletins especialit-
zats en gènere i apoderament de les dones.

Revisar els materials de comunicació  
institucional per assegurar que són un reflex  
del mandat institucional pel que fa a l’equitat 
entre dones i homes.

Revisar els criteris de comunicació en relació 
a tots els suports per assegurar un ús no 
sexista i androcèntric del llenguatge i per 
evitar imatges que reforcen els estereotips 
de gènere. Donar preferència a aquelles que 
reflecteixen els protagonismes diversos d’elles 
i ells, i la seva participació en activitats pro 
equitat implementades en esferes laborals  
no tradicionals.

Directriu	19:	Promoure	entre	els	actors		
de	la	cooperació	catalana	la	formació		
en	gènere,	la	comunicació	interna	i	externa,		
i	la	gestió	del	coneixement	alineada	amb		
la	transversalització	de	gènere.

Actuacions

Mobilitzar recursos per a l’organització i par-
ticipació en seminaris nacionals i internacio-
nals de divulgació, informació i sensibilització 
sobre l’aplicació de la perspectiva de gènere 
que permetin l’intercanvi de coneixements.

Mobilitzar recursos per a formacions en temes 
clau de gènere i  desenvolupament relatius als 
objectius sectorials i els contextos geogràfics 
on es desenvolupa el treball de la cooperació 
catalana.

Incorporar, en els plans de treball amb els 
departaments de la Generalitat de Catalunya, 
la formació en gènere del personal tècnic dels 
departaments amb responsabilitats lligades 
a la cooperació al desenvolupament i de les 
persones vocals de la Comissió Interdeparta-
mental de Cooperació al Desenvolupament, 
en coordinació amb l’ICD.

Mobilitzar recursos en el acords estratègics 
amb els actors de la cooperació catalana 
per donar suport a formacions en els equips 
sobre gènere i desenvolupament.

Termini

Curt

Curt

Curt

Curt 

Mitjà

Mitjà

Curt 

Termini

Mitjà

Mitjà

Curt

Curt



7



91Directrius d’equitat entre les dones i els homes de la cooperació al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya

7.1 Instruments, capacitats i recursos pel 
desplegament de les Directrius d’equitat.

204	
El desplegament dels principals compromisos recollits 
en aquestes directrius es programarà anualment d’acord 
amb la priorització temporal de curt, mitjà i llarg termini 
que s’adjudica a cadascuna de les actuacions proposa-
des. Així mateix, la Generalitat de Catalunya es dotarà 
dels recursos humans i econòmics necessaris per tal de 
fer efectiva la promoció de l’equitat entre dones i homes 
en la cooperació al desenvolupament, d’acord amb les 
directrius que es plantegen en aquest document, i assu-
mint el compromís polític i institucional que representen.

7.1.1 Instruments per al desplegament  
de les directrius.

205	
El Pla anual de cooperació al desenvolupament de la 
Generalitat de Catalunya serà el principal instrument  
per fer un exercici de programació anual de les directrius 
plantejades en aquest document i de les actuacions  
que se’n deriven. El contingut del Pla anual en relació 
amb aquestes directrius serà també consistent amb  
els compromisos del Pla de polítiques de dones vigent.

206	
De manera complementària, les àrees i unitats de la  
Generalitat de Catalunya encarregades de l’elaboració  
de politiques, de l’execució i de la gestió de la cooperació 
al desenvolupament, elaboraran plans d’acció de gènere 
operatius per desplegar els compromisos, els recursos, 
els indicadors i les responsabilitats assignades per assolir 
el que es previngui en els plans anuals. Els plans d’acció 
de gènere es presentaran davant de les comissions  
i espais de coordinació que cada unitat hagi previst. 

7.1.2 Capacitats institucionals i recursos 
humans.

207	
L’estratègia dual de promoció de l’equitat entre dones i 
homes que fa seva la política de cooperació al desenvolu-
pament de la Generalitat de Catalunya  requereix, per  
a la seva aplicació, de l’existència de personal associat  
a la transversalització de gènere. També requereix, com 
en el cas dels altres objectius sectorials de la línia estratè-
gica de desenvolupament, de personal vinculat a contri-
buir a l’apoderament de les dones. Complementàriament, 
tot el personal de la institució haurà d’assumir responsa-
bilitats sobre la integració de la perspectiva de gènere  
en els seus àmbits específics d’actuació que es traduiran 
en actuacions concretes.

208	
D’acord amb això, la DGCDAH i l’ACCD crearan una 
àrea de gènere per impulsar i desenvolupar l’estratègia 
dual de promoció de l’equitat entre dones i homes en el 
nivell estratègic, operatiu i institucional de la cooperació 
catalana. Aquesta àrea tindrà una ubicació orgànica que 
li garanteixi incidència sobre els tres nivells i el conjunt 
de les qüestions a adreçar. L’àrea es dotarà del personal 
amb expertesa en gènere i desenvolupament, així com 
dels recursos econòmics necessaris per al desplegament 
de les seves funcions.

Implementació, 
seguiment i avaluació 
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209
L’àrea de gènere impulsarà el desplegament de les Direc-
trius d’equitat i donarà suport a la resta d’àmbits, àrees  
i unitats per a que desenvolupin les competències neces-
sàries per a la integració de la perspectiva de gènere en 
els àmbits dels quals siguin responsables. Es tractarà, 
doncs, de funcions d’impuls així com  d’assessorament  
i de suport, que no substitueixen  el treball pro-equitat  
de gènere de la resta d’àmbits organitzacionals. Concre-
tament, les funcions de l’àrea, pel que fa a la transversa-
lització seran:

Impulsar la integració de la perspectiva de gènere  
en tots els nivells i en tots els àmbits previstos a les  
directrius i participar en el seguiment i l’avaluació  
del seu desplegament.

Assessorar i col·laborar en la incorporació de 
l’enfocament de gènere en els documents estratègics  
i els procediments de la DGCDAH i de l’ACCD.

Proporcionar argumentacions convincents sobre la  
rellevància i la pertinència de l’enfocament de gènere en 
les actuacions de l’organització i en els àmbits directius 
per afavorir el compromís de la direcció.

Identificar i establir aliances, tant a l’interior de la DGC-
DAH i l’ACCD com amb els Departaments i organismes 
de la Generalitat i la resta d’actors de la cooperació 
al desenvolupament que comparteixen els objectius 
d’equitat de gènere. Buscar sinergies en els àmbits local, 
regional, nacional i internacional.

Instar al desenvolupament de sistemes de seguiment  
dels compromisos relatius a l’aplicació de la perspectiva 
de gènere en l’organització, les àrees, i els llocs de treball 
de la institució.

Potenciar el desenvolupament d’actituds de compromís, 
habilitats i coneixements relatius a l’anàlisi de gènere i a la 
integració de la perspectiva de gènere entre el personal de 
l’ACCD i la DGCDAH. Identificar necessitats de  formació  
i acompanyament amb els diferents actors de la cooperació 
catalana a través de les aliances estratègiques.

Promoure el treball en xarxa en els àmbits internacional, 
nacional i local per una millor comprensió de les desigual-
tats de gènere en els diferents àmbits de treball  
de la DGCDAH i de l’ACCD.

210	
Addicionalment, la DGCDAH i l’ACCD establiran punts focals 
de gènere en totes les àrees i unitats, amb una dedicació a 
la transversalització d’una part concreta del seu temps. Els 
punts focals vetllaran per a que les àrees i unitats a les quals 
pertanyen assumeixin la responsabilitat d’aplicar la perspec-
tiva de gènere. 

211	
Alhora s’impulsarà l’establiment d’àrees, unitats i punts fo-
cals de gènere entre els actors de la cooperació catalana.

7.1.3 Recursos econòmics.

212
Per desplegar les Directrius d’equitat entre dones i ho-
mes, els plans anuals de cooperació al desenvolupament 
hauran d’incorporar la previsió de recursos econòmics 
necessaris, així com la distribució d’aquests en funció 
dels compromisos que s’assumiran anualment en relació 
amb els tres nivells de transversalització: estratègic,  
operatiu i institucional. 

213	
Aquests recursos econòmics d’adreçaran, entre altres, 
a la promoció de la participació de les organitzacions 
de dones i feministes dels països socis en els proces-
sos d’elaboració de les EPP i les estratègies sectorials, 
l’elaboració de diagnòstics i anàlisis de gènere,  
el seguiment i l’avaluació, la recerca i la sistematització 
d’experiències, l’impuls de xarxes temàtiques, la promo-
ció de canvis organitzacionals pro-equitat en els actors 
de la cooperació catalana, especialment les ONGD,  
la dotació dels recursos humans de l’àrea de gènere  
i les formacions al personal de la DGCDAH i de l’ACCD  
i dels actors, etc.

7.2 Instruments i espais de seguiment 
i avaluació de les Directrius d’equitat 
entre dones i homes.

214	
La Generalitat de Catalunya està fermament compromesa 
amb la qualitat i l’eficàcia de la política de cooperació al 
desenvolupament. Això implica, entre altres, vetllar pel se-
guiment i l’avaluació del desplegament d’aquesta política 
pública amb l’objectiu de generar aprenentatges útils per 
a millorar la seva contribució en termes de resultats de 
desenvolupament. També rendir-ne comptes a la ciutada-
nia de Catalunya i dels països socis.

215
El seguiment i l’avaluació de les Directrius d’equitat entre 
les dones i els homes es realitzaran en el marc dels 
mecanismes i instruments i els espais existents per al 
seguiment i l’avaluació de la política de cooperació al 
desenvolupament, com són les memòries anuals o les 
reunions dels òrgans de coordinació, col·laboració i con-
sulta previstos en la Llei de cooperació al desenvolupa-
ment. De manera complementària, es crearan espais ad 
hoc com la Comissió de Coordinació i Seguiment de les 
Directrius o la Comissió Tècnica de Gènere de l’ACCD.
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7.2.1 Mecanismes i instruments per al 
seguiment i l’avaluació de les Directrius 
d’equitat.

216	
Pel que fa al seguiment, es preveuen una sèrie de me-
canismes i instruments que permetin conèixer quin és el 
grau de desplegament de les directrius i generar apre-
nentatges que alimentin l’execució i la planificació futura 
de la cooperació al desenvolupament. 

217	
L’instrument principal de seguiment anual de la coopera-
ció al desenvolupament de la Generalitat de Catalunya és 
la memòria anual. Aquesta dedicarà un apartat específic 
a rendir comptes sobre el grau d’assoliment dels com-
promisos i actuacions previstes en aquestes Directrius, 
seqüenciades en els plans anuals corresponents. La 
memòria també rendirà comptes, com a part de l’exercici 
de tractament i anàlisis de les dades de cooperació al 
desenvolupament, dels resultats de l’aplicació del marca-
dor de gènere del CAD i altres marcadors que es puguin 
aplicar com a part del procés de desplegament de les 
directrius. 

218	
Pel que fa a l’avaluació, en primer lloc es preveu que els 
plans d’acció de gènere siguin sotmesos a un exercici 
d’avaluació interna anual per part dels diferents òrgans 
rectors i gestors de la política pública de cooperació  
al desenvolupament. Aquests òrgans els resultats obtin-
guts i els processos generats en la implementació de  
les actuacions que s’hi inclouen.

219	
En segon lloc, les Directrius d’equitat es sotmetran a una 
avaluació interna transcorreguts tres anys des de la seva 
adopció, que podria implicar ajustaments en la seqüen-
ciació de les actuacions i en la definició de les pròpies ac-
tuacions, i que alimentarà la planificació del següent cicle 
de la política pública de cooperació al desenvolupament.

220	
Finalment, la DGCDAH promourà una avaluació exter-
na o mixta de les directrius als 6 anys d’aplicació amb 
la finalitat d’analitzar la pertinència del seu disseny, els 
processos generats i els resultats obtinguts en la seva 
implementació. Els  aprenentatges, lliçons apreses i 
bones pràctiques rellevants s’incorporaran als exercicis 
de planificació i, si escau, es revisaran les directrius per 
tal d’ajustar-les a les recomanacions que es desprenguin 
de l’avaluació. 

7.2.2 Espais per al seguiment i 
l’avaluació de les Directrius d’equitat.

221	
Amb l’objectiu de poder disposar d’un espai d’expertesa 
en matèria d’equitat, per a fer el seguiment i l’avaluació  
de les directrius, es constituirà una comissió de coordina-
ció i seguiment de les Directrius d’equitat entre dones  
i homes de la cooperació al desenvolupament de la Ge-
neralitat. Aquesta comissió estarà composada per  
la DGCDAH i l’ACCD, que exerciran les funcions de co-
ordinació, i per persones expertes i tècniques de gènere 
dels diferents departaments del govern de la Generalitat, 
inclòs l’ICD, pels actors de la cooperació catalana, entre 
els que destaca la societat civil organitzada, així com pel 
CNDC. La Comissió farà el seguiment del desplegament 
de les directrius per part dels diferents actors en els tres 
nivells d’aplicació -estratègic, operatiu i institucional - i fa-
cilitarà la coordinació de possibles actuacions conjuntes. 
A més examinarà els resultats els exercicis de seguiment  
i avaluació de les directrius impulsats per la DGCDAH.

222	
De manera complementària, els resultats del seguiment 
i l’avaluació en l’aplicació de les directrius s’analitzaran  
en el marc de les sessions dels òrgans de col·laboració, 
coordinació i consulta que preveu la Llei de cooperació  
al desenvolupament, amb especial atenció a la Comissió 
de Qualitat del Consell de Cooperació al Desenvolupament.

223	
D’altra banda, amb l’objectiu de facilitar la coordinació  
i l’apropiació del procés, i com un dels mecanismes per 
evitar l’evaporació de gènere, la direcció de l’ACCD impul-
sarà la creació d’una Comissió Tècnica de Gènere a l’interior 
de l’ACCD. Aquesta comissió estarà liderada per la persona 
responsable de l’àrea de gènere i integrada pel personal 
amb responsabilitats sobre la transversalització i sobre 
l’apoderament de les dones, inclosos els punts focals de 
gènere designats en totes les àrees i unitats de l’ACCD i la 
DGCDAH. La comissió revisarà mensualment les actuacions 
que formen part dels plans d’acció de gènere anual de totes 
les àrees i unitats de l’ACCD, i s’encarregarà del seguiment  
i avaluació interns dels processos de transversalització 
estratègics, operatius i institucionals. 

224
Finalment, la DGCDAH rendirà comptes davant del Parla-
ment de Catalunya en relació amb l’equitat entre dones  
i homes en la política de cooperació al desenvolupament, 
en el marc de les compareixences regulars que realitzen 
les persones responsables d’aquesta política.
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Annex	1:	Acrònims

ACCD: Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

ACJ: Agència Catalana de Joventut

AOD: Ajuda Oficial al Desenvolupament

CAD: Comitè d’Ajut al Desenvolupament

CEDAW: Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de 
discriminació contra les dones (per les seves sigles en anglès)

CNDC: Consell Nacional de Dones de Catalunya

CNJC: Consell Nacional de Joventut de Catalunya

DED: Dones en el Desenvolupament

DESC: Drets Econòmics, Socials i Culturals

DGCDAH: Direcció General de Cooperació al Desenvolupament 
i Acció Humanitària

DSiR: Drets Sexuals i Drets Reproductius

EAC: Estatut d’Autonomia de Catalunya

EpD: Educació per al Desenvolupament

ECOSOC: Consell Econòmic i Social de les Nacions Unides

EML: Enfocament del Marc Lògic

EPP: Estratègia de País Prioritari

FCONGD: Federació Catalana d’Organitzacions No 
Governamentals per al Desenvolupament

GED: Gènere en el Desenvolupament

GEDEA: Gènere en el Desenvolupament i Eficàcia de l’Ajut

IASC: Comitè Permanent Inter Agències, per les seves sigles 
en anglès

ICD: Institut Català de les Dones

IDG: Índex de Desenvolupament relatiu al Gènere

IIEDG: Institut Interuniversitari d’Estudis de Dones i Gènere

NU: Nacions Unides

OCDE: Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament 
Econòmic

ODM: Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni

ONGD: Organitzacions no Governamentals per al 
Desenvolupament

PD: Pla director de cooperació al desenvolupament 2007-2010

PNUD: Programa de les Nacions Unides per al 
Desenvolupament

UNIFEM: Fons de Desenvolupament de les Nacions Unides 
per a la Dona, que forma part de l’ONU Dones

Annexos
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Annex	2:	Llistat	d’agents	
involucrats	en	l’elaboració		
de	les	Directrius	d’Equitat		
entre	dones	i	homes

Participants	en	el	grup	de	treball	ad	hoc		
a	Barcelona	(17	d’abril	de	2008)
Assemblea de Cooperació per la Pau

Comissions Obreres

Consell Interuniversitari

Departament d’Economia i Finances 

Departament d’Innovació, Universitat i Empresa 

Departament de Treball

Direcció General de la Funció Pública, Departament  
de Governació i Administracions Públiques.

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals  
per al Desenvolupament

Institut Català de les Dones

Servei de Meteorològic de Catalunya, Departament de Medi 
Ambient i Habitatge

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament  
i Acció Humanitària/Agència Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament

Persones	entrevistades	durant	la	fase	
d’elaboració	dels	documents	de	referència		
per	part	de	les	consultores

Nivell estratègic

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament  
i Acció Humanitària 

Director general 

Cap de l’àrea de Planificació, Avaluació i Dades

Tècnica de gènere

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Director 

Directora àmbit serveis suport 

Director àmbit cooperació 

Adjunt al director àmbit cooperació 

Responsable de qualitat 

Tècnica de salut

Tècnic de capacitats productives

Tècnic de construcció de pau

Tècnica de Relacions amb els ens locals

Tècnica de Relacions interdepartamentals

Unitat d’organismes multilaterals

Cap d’àrea d’Amèrica del Sud

Cap d’àrea d’Àfrica Subsahariana

Cap d’àrea d’Acció Humanitària

Cap d’àrea de Sensibilització

Representant de l’ACCD a Equador

Entitats membres del Consell de Cooperació

Comissions Obreres

Consell Interuniversitari

Departament de Medi Ambient i Habitatge

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals per  
al Desenvolupament

Vocal de gènere de la Junta de la FCONGD

Vocal al consell

Institut Català de les Dones

Nivell operatiu

Enquesta facilitada a tot el personal de l’ACCD

Persones entrevistades

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament  
i Acció Humanitària 

Cap de l’àrea de Planificació, Avaluació i Dades

Tècnic d’anàlisi de dades 

Tècnica de gènere 

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament 
(ACCD)

Director àmbit cooperació 

Adjunt al director àmbit cooperació 

Responsable de qualitat 

Coordinador convocatòria cooperació 2009 

Persones participants en el grup focal per a personal 
sectorial, transversal i institucional (ACCD)

Adjunt coordinador àmbit cooperació 

Administrativa de suport 

Tècnica de salut 

Tècnic de capacitats productives 

Tècnic de construcció de pau 

Tècnica de construcció de pau 

Tècnica de gènere 

Tècnica de relació amb els ens locals 

Tècnica de relacions interdepartamentals 

Unitat d’Organismes Multilaterals 

Persones participants en el grup focal per a personal  
amb responsabilitats geogràfiques, d’acció humanitària  
i sensibilització, EpD i Capacitats (ACCD)

Cap d’àrea Mediterrània

Cap d’àrea Amèrica Central i Carib

Tècnica d’Àfrica Subsahariana

Tècnica de Mediterrània

Tècnic d’Amèrica del Sud

Administrativa de seguiment i tancament de projectes

Administrativa de suport

Cap d’àrea de sensibilització
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Nivell institucional

Persones entrevistades

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament  
i Acció Humanitària 

Director general 

Cap de l’àrea de Planificació, Avaluació i Dades

Tècnica de gènere

Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament

Director 

Directora àmbit serveis suport 

Directora àmbit comunicació

Director àmbit cooperació 

Adjunt al director àmbit cooperació 

Cap d’àrea recursos humans

Tècnic recursos humans

Tècnica de documentació

Responsable de qualitat 

Cap d’àrea de gestió econòmica

Entitats membres del Consell de Cooperació

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals  
per al Desenvolupament

Altres

Departament de Governació i Administracions Publiques, 
Direcció General de la Funció Pública,

Programa d’Equitat del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació

Participants	en	el	grup	de	treball	ad	hoc		
a	Barcelona	(21	de	setembre	de	2009)

Centre d’Informació i Documentació de Barcelona (CIDOB)

Comissions Obreres

Departament de Treball

Federació Catalana d’Organitzacions No Governamentals  
per al Desenvolupament

Institut Català de les Dones

Petita i Mitjana Empresa de Catalunya (PIMEC)

Clara Murguialday (Sortzen Consultoria)

Maria Montesinos, (Indera, Consultoria de gènere)

Natalia Navarro (Alternatives)

Direcció General de Cooperació al Desenvolupament  
i Acció Humanitària/Agència Catalana de Cooperació  
al Desenvolupament
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Direcció i coordinació

David Minoves, Director General de Cooperació  
al Desenvolupament i Acció Humanitària

Equip de redacció 

Lupe Moreno, Àrea de Planificació, Avaluació  
i Dades, DGCDAH

Andrea Costafreda, Àrea de Planificació, Avaluació 
i Dades, DGCDAH/ACCD

Margalida Massot,  Unitat de gènere, DGCDAH/
ACCD

Marc Bou, Àrea de Planificació, Avaluació i Dades, 
DGCDAH/ACCD

Col·laboracions de l’ACCD

Sònia Tomàs, Àrea d’Amèrica del Sud, ACCD

Col·laboracions externes

Nivell Estratègic. Clara Murguialday, Sortzen 
Consultoria.

Nivell Operatiu. Maria Montesinos, Rachel Antras i 
Amanda Alexanian, Indera, Consultoria de gènere.

Nivell Institucional. Natalia Navarro, Alternatives.
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