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Pla docent i presentació de la càpsula
UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
O UNA OPORTUNITAT

UNITAT 2. L’EQUIP I LES
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES

PRESENTACIÓ I OBJECTIUS:
L’objectiu general és donar els continguts bàsics per implementar un projecte amb perspectiva de gènere, l’hàgim tingut en compte a l’hora de dissenyar-lo o no. Així, es faciliten els elements que han de ser analitzats i corregits en aquesta fase del projecte.
Aquesta càpsula compta amb un vídeo de suport a partir d’un exemple pràctic. Es pot aprofundir en els continguts amb la lectura
de la Guia 3. La perspectiva de gènere en la implementació d’un projecte.
CONTINGUTS:

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

Inclou tres unitats: la primera, sobre els riscos i oportunitats que sorgeixen en el moment de dur a la pràctica el que hem previst i
organitzat durant les fases anteriors; la segona, sobre les qüestions relatives a les dinàmiques organitzatives de l’equip de treball

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 3

i a la capacitació de les persones que en formen part, i la tercera, sobre les accions que cal dur a terme i les modificacions que
puguin tenir durant la implementació.
DURADA:
5 hores.
AUTOAVALUACIÓ:
La càpsula permet una autoavaluació mitjançant un test interactiu al final de cada unitat i un exercici final amb un model de resposta.
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UNITAT 1. EL MOMENT D’IMPLEMENTAR: UN RISC O UNA OPORTUNITAT
UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
O UNA OPORTUNITAT

UNITAT 2. L’EQUIP I LES
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES

La implementació és la fase en què es duen a terme les activitats, i cal vetllar per la correcta gestió dels recursos i temps, alhora
que es comença a poder observar quins resultats té el projecte i a poder corregir-ne les desviacions. És en aquest moment
quan es poden identificar diversos problemes, com ara que el disseny del projecte tingui mancances que no coneixíem, que el
context hagi canviat, que l’equip que l’ha d’implementar no treballi adequadament, que falti pressupost, que hi hagi canvis en el
calendari o que no s’estigui treballant amb la població diana. Tots aquests imprevistos poden afectar la igualtat de gènere, tant
dins l’equip de treball com en la població destinatària. Per aquest motiu, en aquesta fase serà clau fer un bon seguiment i saber
reaccionar i reconduir tot allò que dificulti aconseguir els resultats esperats, inclosa la igualtat de gènere.

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

De fet, hem de ser conscients que la fase d’implementació genera riscos vers el compromís de la igualtat, i pot succeir que tots
els esforços dedicats a la diagnosi i disseny es vegin frustrats en aquest moment. És un moment clau perquè s’evapori la pers-
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pectiva de gènere. La falta de coneixements o de convenciment, els problemes de coordinació, les dinàmiques de desigualtat dins
de l’equip o el canvi sobre la marxa de prioritats en poden ser responsables. Així, cal seguir donant importància a la coherència del
projecte i, concretament, cal fer que la implementació respongui a unes necessitats i problemàtiques detectades i a unes accions
dissenyades per revertir-les. Per tant, aquesta fase planteja l’oportunitat de revisar tota la tasca desenvolupada, especialment en
matèria de personal i dinàmiques d’equip, i en matèria d’accions i actuacions engegades.
Si les fases anteriors no inclouen la perspectiva de gènere, s’hauran de revisar i detectar-ne les deficiències, les quals podran
ser corregides o no. En cas que no sigui possible, caldrà explicitar-ho i vetllar perquè es pugui aplicar l’aprenentatge en futurs
projectes.
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UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
O UNA OPORTUNITAT

RECORDEU: Una bona implementació inclou dinàmiques igualitàries i accions que promoguin la igualtat de gènere
— Les prioritats i el desenvolupament de les accions poden veure’s modificades: aquest és un moment crític a

UNITAT 2. L’EQUIP I LES
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES
UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

l’hora de mantenir o perdre la perspectiva de gènere en
el projecte.
— Les dinàmiques de gènere són canviants i específiques en cada context: podem haver previst que una
desigualtat de gènere es produiria d’una manera con-
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creta i que, a la pràctica, no sigui així. Poden aparèixer
situacions de desigualtat imprevistes, que condicionen l’efectivitat del nostre programa
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Exercicis d’autoavaluació de la Unitat 1
UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
O UNA OPORTUNITAT

UNITAT 2. L’EQUIP I LES
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES
UNITAT 3. LES MESURES EN CURS
AUTOAVALUACIÓ FINAL
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1) Si no hem dissenyat un projecte amb perspectiva de gènere, podem incorporar-la en la fase d’implementació?
Opció a) S
 í, dissenyant noves accions i incorporant-les en el curs del desplegament del projecte. També revisant el llenguatge i
utilitzant indicadors de gènere.
Opció b) No, tot i que podem mantenir el projecte i incorporar aquests canvis en projectes futurs.
Opció c) Sí, per exemple, en el funcionament del personal i les dinàmiques d’equip, i millorant aspectes del disseny i el
desplegament de les accions i activitats prèviament plantejades.
2) En quins dos escenaris de partida ens podem trobar quan volem introduir la perspectiva de gènere en la implementació d’un
projecte?
Opció a) Q
 ue estigui adreçat només a dones o que estigui adreçat a tota la població. En el primer cas no caldrà fer cap tasca
especial per garantir una implementació amb perspectiva de gènere.
Opció b) Que disposem d’indicadors i estadístiques amb perspectiva de gènere o que no disposem d’aquestes dades.
Opció c) Que el diagnòstic i disseny ja haguessin introduït la perspectiva de gènere o que el projecte estigués dissenyat cec
al gènere

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
O UNA OPORTUNITAT

UNITAT
I LES
UNITAT 2.
2. L’EQUIP
ELS OBJECTIUS
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES
UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

2.1 Introducció
Les persones estem socialitzades en un seguit d’hàbits, creences i valors amb elements androcèntrics i sexistes que poden esbiaixar la nostra interpretació de la realitat i tenir conseqüències negatives quan intervenim per transformar-la. Un cop s’inicia un projecte, aquestes creences i hàbits entren en joc, així com també les relacions de gènere de les persones encarregades d’implementar-lo.
També operen les lògiques i inèrcies organitzatives i la cultura de l’entitat, que també pot contribuir a reproduir la desigualtat.
Tant si la perspectiva de gènere s’ha inclòs en dissenyar el projecte com si no, la fase d’implementació és important per assolir
efectes positius en termes d’igualtat entre homes i dones. De fet, una millora en la fase d’implementació pot ser l’assaig o l’inici
d’un canvi en la cultura de treball i organitzativa. Pot ser un primer pas per introduir la mirada de gènere en el disseny de futurs
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projectes i en les dinàmiques i funcionament habitual de l’entitat.
Cal voluntat i un treball actiu, i ser conscients que pot implicar modificar procediments (per exemple, en els circuits vinculats a
l’atenció), actituds (en l’atenció al públic o les relacions dins l’equip) i establir determinades prioritats (en l’avaluació de necessitats, en la priorització de serveis...). En funció de cada projecte i del context, aquests procediments, actituds i criteris són específics i han de ser treballats, explicitats i compartits per l’equip que duu a terme el projecte.
Tot seguit es recullen elements que s’han de revisar durant la implementació i que poden adaptar-se en funció de la mida de
l’equip, el sector en què treballa i l’abast del projecte.

2.2 L’equip
Tant si estava establert en el disseny com si no, cal que el personal de qualsevol projecte social o laboral tingui coneixements
bàsics sobre igualtat de gènere. En aquest sentit, cal assegurar-los tant en l’equip que l’implementa com en l’equip que n’avaluarà
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UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
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UNITAT
I LES
UNITAT 2.
2. L’EQUIP
ELS OBJECTIUS
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES

l’execució, si canvia. De tota manera, tenir els coneixements no vol dir que s’apliquin automàticament. Incorporar la perspectiva
de gènere implica desmuntar un conjunt d’idees i maneres d’entendre la realitat que se’ns ensenyen des de la infància, per això és
una carrera de fons que constantment hem de revisar i aprofundir-hi.
A més de tenir certa formació, l’equip ha d’estar alineat amb els objectius del projecte i el marc de referència (sensible al gènere)
que hi ha darrere. En cas contrari, és molt més probable que la implementació fracassi. Això té especial rellevància pel que fa al
compromís amb l’erradicació de les desigualtats: la perspectiva de gènere és un compromís integral que afecta totes les etapes i

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

tots els nivells del projecte. Tothom l’ha de conèixer i compartir per garantir que s’aplica de forma coherent a tot arreu.
Cal comptar amb personal especialitzat quan els projectes són especialment sensibles al gènere. Ens referim, d’una banda,
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a projectes destinats a l’empoderament femení o adreçats a col·lectius en què les dones són la totalitat o gairebé la totalitat
de la població diana. D’altra banda, parlem de projectes centrats en activitats tradicionalment dutes a terme per dones, com
ara activitats de cura o atenció a les persones. Finalment, fem referència a projectes adreçats específicament a homes o a
col·lectius formats en la seva totalitat o pràctica totalitat per homes, o bé a persones amb identitat de gènere no binari o LGTBI.
En tots aquests casos, les implicacions de gènere són centrals i poden ser més complexes del que s’havia previst, per això cal
tenir una persona especialista en gènere que pugui assessorar l’equip, monitorar el desenvolupament de les mesures i proposar cursos d’acció alternatius si cal.
Cal que comprovar que no s’està produint un problema de segregació vertical ni horitzontal dins l’equip de treball durant la
implementació del projecte. Tampoc, dinàmiques discriminatòries (directes o indirectes) pel que fa a l’assignació de tasques,
recursos i capacitat de decisió. Pot succeir, per exemple, que tasques de comandament no formalitzat o de representació pública siguin exercides per homes, o que tasques de suport administratiu, d’atenció personal o d’altres siguin realitzades per dones.
Si aquestes tasques són innecessàries, caldrà deixar de fer-les, però si són necessàries caldrà, d’una banda, reconèixer-les
en l’àmbit econòmic i de planificació, i, de l’altra, repartir-les de manera que no reforcin les desigualtats entre homes i dones.
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També poden aparèixer espais de coordinació informals (espais lúdics fora de l’horari laboral, per exemple) que condicionin
l’ambient de treball i la capacitat de decisió. Amb tot, cal preguntar-se constantment si aquestes tasques i espais s’associen i
reforcen rols de gènere o no.

2.3 Els processos i les dinàmiques
Per garantir la perspectiva de gènere cal una bona coordinació i comunicació interna. Una o diverses actuacions pensades per

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

afavorir la igualtat de gènere poden fracassar si la resta de parts del projecte no són coherents amb l’orientació adoptada. Per
aquest motiu i per garantir la transversalitat de gènere en tots els processos, tot el personal ha d’estar coordinat i comunicar-se
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de manera constant. Per exemple, preveient espais de seguiment del projecte i d’identificació i reconducció dels diferents inconvenients que ens podem trobar en la implementació.
Alhora, cal tenir present que després d’una planificació equitativa i justa, poden aparèixer noves necessitats que requereixin reorganització i noves tasques. En aquest moment cal vetllar per no anul·lar els esforços previs i mantenir la perspectiva de gènere en
tot el que calgui engegar de manera ràpida i efectiva. És a dir, procurar que el més urgent no es mengi tot el plantejament previ.
Cal recordar aquí que transversalitzar el gènere no només té a veure amb els continguts i activitats relatius al projecte en qüestió,
sinó també amb la cultura organitzativa de l’entitat, empresa o organització. Per això, als espais de revisió del projecte cal afegir-hi espais de revisió de l’equip i dinàmiques de treball per detectar si hi està havent relacions de desigualtat o discriminació, si
s’estan reproduint rols de gènere, etc. Per tot plegat, és important treballar de manera participativa, amb un suport especialitzat,
per generar consensos sobre què és acceptable dins l’organització i què no: quines actituds, siguin greus o no, l’equip no les ha de
tolerar (p.e.: actituds paternalistes, feminització de tasques de suport o cura, la inclusió o exclusió no justificada de persones a les
reunions, decisions preses en espais informals, etc.). Generar aquests consensos és molt important per crear un clima d’igualtat
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en què els problemes siguin fets aïllats clarament identificables i no formin part de la mateixa cultura organitzativa. A partir d’aquí,
es pot treballar per establir normes i codis ètics en relació amb la igualtat dins l’equip.
L’assetjament sexual i per raó de sexe és un problema molt estès i, alhora, molt invisibilitzat. Pot afectar totes les organitzacions,
incloses aquelles explícitament dedicades a assolir una societat més justa i igualitària. Es pot produir en la relació entre professionals i persones usuàries, i també dins de l’equip professional. Tot i que costa pensar que ens pot passar a nosaltres, s’ha de
garantir la possibilitat que s’expressin les queixes i treballar per evitar que apareguin aquestes conductes violentes. En cas que hi

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS
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hagi queixes o se sospiti que existeix aquest problema, cal actuar. Per fer-ho, s’ha d’aplicar el protocol de l’empresa i, si no en té,
cal crear un circuit ad hoc seguint les recomanacions de la Direcció General d’Igualtat o altres institucions.
L’ètica de la cura entén que les persones són interdependents des del punt de vista de les necessitats materials, emocionals i relacionals. Aquesta idea ha estat sovint absent en el món econòmic i polític, i s’ha atribuït només a l’àmbit familiar. En aquest sentit,
des del món feminista es reclama posar aquesta interdependència al centre de la planificació de les organitzacions i empreses. A
la pràctica, això suposa canviar la cultura organitzativa a l’empresa o entitat, entenent que treballar amb aquesta interdependència, fomentar la cooperació i respectar les diverses necessitats de les persones que en formen part fa que l’organització funcioni
millor a tots els nivells i que sigui més responsable socialment.
Per conèixer les dinàmiques d’equip i les característiques del personal són recomanables les anàlisis participatives. També es
poden descobrir mitjançant l’observació directa, les entrevistes individuals i els grups de discussió, i amb documents com ara les
actes de reunions o amb les dades registrals relatives a la composició del personal i els seus perfils. Així mateix, qualsevol informe
o sistema de seguiment del clima laboral o de riscos psicosocials de què disposi l’organització i que pugui ser aplicat específicament a la realització del projecte pot permetre extreure conclusions rellevants des d’un punt de vista de gènere.
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1) Marca l’afirmació més correcta:
Opció a) C
 al que el personal de qualsevol projecte social o laboral tingui coneixements bàsics de gènere i faci un treball actiu per aplicarlos. Aquest treball s’ha de promoure des de la mateixa organització.
Opció b) Cal que el personal de qualsevol projecte social o laboral faci formacions pel seu compte en matèria de gènere per poder aplicar
aquesta perspectiva efectivament tant en les dinàmiques de treball com la tasca laboral desenvolupada.
Opció c) Cal que les entitats que despleguen projectes assegurin la formació del personal que els dissenyen per assegurar que incorporen
la perspectiva de gènere. La formació continuada és un dret i també ho és en aquest cas.
2) Què implica tenir una bona coordinació i comunicació interna?
Opció a) A
 més d’afavorir un bon clima de treball, és un requisit necessari per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere de
manera integral. Alhora, afavoreix el coneixement general i l’alineació amb els objectius i el marc de referència del projecte.
Opció b) Millorar l’eficàcia i eficiència, així com les dinàmiques de l’equip de treball. Cal reservar una partida específica per a aquesta tasca i
una persona especialitzada.
Opció c) A més de millorar el clima de treball, és un requisit necessari per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en els
continguts i activitats relatives al projecte.
3) Com podem analitzar les dinàmiques d’equip i les característiques del personal i intervenir-hi?
Opció a) D
 esenvolupant una enquesta semestral sobre satisfacció i percepcions, tant als usuaris i les usuàries del projecte com al
personal de l’entitat o organització.
Opció b) T
 otes les respostes són correctes.
Opció c) Recollint informació, a través de dinàmiques participatives, de les valoracions i experiències del personal i dels usuaris i usuàries
més enllà de les dades quantitatives.
4) Completa la frase: «Si apareixen noves tasques fruit de necessitats imprevistes i són necessàries…»
Opció a) C
 aldrà reconèixer-les econòmicament i adjudicar-les al personal recomanant que quan es desenvolupin no reforcin les desigualtats de gènere.
Opció b) Caldrà reconèixer-les en l’àmbit de planificació i repartir-les de manera equitativa entre el personal de l’equip.
Opció c) Caldrà reconèixer-les en l’àmbit econòmic i de planificació i repartir-les de manera que no reforcin les desigualtats de gènere.
5) Quan es poden produir situacions de discriminació o assetjament?
Opció a) E
 ntre professionals i persones usuàries.
Opció b) Entre el personal de l’equip professional.
Opció c) T
 otes les respostes són correctes.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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UNITAT 1. EL MOMENT
D’IMPLEMENTAR: UN RISC
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UNITAT 2. L’EQUIP I LES
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES

3.1 Introducció
Durant la implementació, les accions o serveis poden modificar-se respecte del que s’havia previst. Això es pot deure a una
mala planificació del disseny, a no haver previst totes les circumstàncies en què les accions finalment estan tenint lloc o a un
canvi de context, entre altres possibilitats. Tot plegat implicarà adaptar-se i reajustar aquestes accions perquè acompleixin
els objectius marcats. És en aquest moment, però, quan es posen en joc un conjunt de lògiques pròpies de l’organització i
també de normes o prioritats que, malgrat no estar escrites, tothom entén que són les pròpies de l’entitat i no es qüestionen.

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

Alhora, podria ser que aquestes lògiques i prioritats no siguin neutres des d’un punt de vista de gènere, i que impliquin, per
exemple, estereotips sexistes, una menysvaloració de les necessitats o mèrits de les dones o una assignació de tasques

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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diferents per a homes i dones.
Així, malgrat l’aparent neutralitat de l’entitat, empresa o organització que realitza el projecte, els canvis durant la implementació
podrien tenir efectes negatius en la desigualtat de la població beneficiària. Per això, en cas d’haver de reformular o prioritzar les
accions, caldrà assegurar-se que no perd paper la perspectiva de gènere adoptada fins al moment.

Exemple: Desigualtats en la participació en un programa de foment de l’ocupació
En el decurs d’un programa de foment de l’ocupació per a dones en situació de vulnerabilitat, es detecta que no s’hi han incorporat adequadament els diversos perfils de la població diana i a la pràctica la majoria que hi accedeixen són dones joves, autòctones, amb finalització d’estudis secundaris i/o amb un nivell de català mitjà. A més, la minoria que no respon a aquest perfil,
va deixant de participar-hi progressivament. La institució podria decidir seguir amb el programa al·legant que està acomplint
l’objectiu, malgrat que el perfil de dones vulnerables no sigui divers. Aquesta decisió, però, podria tenir conseqüències importants pel que fa a la perpetuació de desigualtats i situacions de discriminació per motius que combinen el sexe, l’edat i factors
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culturals o de situació migratòria. Alhora, la implementació és el moment de detectar on està el problema que impedeix que
unes dones accedeixin al curs i s’hi mantinguin, i d’altres no. Un cop acabat el curs difícilment es podran incorporar de manera
ràpida i efectiva els canvis necessaris.

3.2 Metodologia del seguiment de les mesures
En cas que el disseny del projecte hagi tingut en compte la perspectiva de gènere, el monitoratge de la implementació serà força
senzill: caldrà verificar que les mesures s’estan duent a terme sense modificar la seva sensibilitat al gènere i que els resultats, si
bé preliminars, són els esperats.
Normalment el sistema de monitoratge inclou una taula on podem anar incloent informació sobre els usuaris i les usuàries de
cada servei o participants de cada acció, i les característiques de les mesures. Aquest sistema de monitoratge hauria d’incloure
informacions rellevants des d’un punt de vista de gènere, com ara informació sobre els horaris de les activitats, les dades desagregades per sexe, la informació qualitativa de valoració d’aspectes diversos de satisfacció, les dificultats expressades quant a la
participació, l’existència de mesures específiques de suport a la cura o d’altres. De fet, per a les accions i serveis, el registre de les
persones participants segons sexe/gènere és l’eina més bàsica. Aquesta recollida no és suficient per si sola, però sí necessària,,
i per registrar-la cal incloure les categories «home», «dona» i, si es considera oportú, una tercera opció per a les persones que no
s’identifiquen amb cap de les dues («gènere no binari», «altres» o «cap dels anteriors», per exemple). És recomanable que en la
fase de disseny del projecte ja s’hagin previst indicadors de seguiment amb perspectiva de gènere desagregats per sexe, que
atenguin necessitats i problemes diversos d’homes i dones, i que facin èmfasi en temes com els horaris, les necessitats de cura i
l’accessibilitat als serveis o activitats.
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D’altra banda, i pel que fa a la recollida d’aquesta informació, es poden utilitzar anàlisis participatives amb les persones usuàries,
l’observació directa, els registres d’utilització del servei i les enquestes o formularis de satisfacció i els mètodes de seguiment
del pressupost.
Si el disseny no té perspectiva de gènere, cal iniciar una tasca d’anàlisi de les mesures, o de forma més àmplia, una avaluació del
disseny, seguida d’una estratègia per redefinir aquestes mesures, sempre tenint present que el pròxim projecte haurà d’incorporar,
des de l’inici, els canvis i millores aplicats sobre la marxa en aquesta ocasió. Altrament, si no es poden corregir determinats pro-

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

blemes tot i haver-los detectat, caldrà explicitar-ho i també haurà de ser un requisit de millora per al proper projecte.
Per acabar, cal recordar que la mirada sobre la informació recollida és clau: si no s’adopta la perspectiva de gènere en l’anàlisi,

AUTOAVALUACIÓ FINAL
DE LA CÀPSULA 3

no s’identificaran problemes en les accions ni en les dinàmiques de l’equip.

3.3 Continguts del seguiment de les mesures
Per revisar la implementació de les accions, podem fixar-nos i analitzar alguns o tots els següents elements:
En primer lloc, cal tenir en compte quin és el perfil del destinatari a la pràctica. Al llarg de la implementació es pot verificar si tots
els perfils de la població diana accedeixen de forma equitativa (això és, segons les seves necessitats) a les activitats i serveis
que proposem. En cas que hi hagi col·lectius o perfils que no hi accedeixin com necessitarien, cal analitzar quins perfils són els
involuntàriament exclosos, tenint en compte com les desigualtats de gènere influeixen en aquesta exclusió. Caldrà extreure conclusions que permetin revisar les accions en curs: per exemple, ¿la composició de les persones usuàries varia en funció de qui
presta el servei? En funció de la ubicació o territori? Aquestes revisions permetran introduir mecanismes de millora, com ampliar
la inscripció al programa, fer una cerca proactiva dels i les participants o modificar les condicions per participar-hi.
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En segon lloc, cal veure el grau de compliment de les mesures previstes i el seu aprofitament sense desigualtats. Analitzar les
activitats abans que el projecte estigui acabat té l’avantatge de permetre anticipar i corregir la possible fallida de les accions o que
aquestes tinguin efectes no desitjats en la promoció de la igualtat de gènere. És important que l’esforç realitzat en la fase de dissenyar el projecte no es vegi frustrat perquè les accions, mètodes o objectius es modifiquen de manera més o menys improvisada.
Si cal reprogramar, s’han de mantenir els criteris establerts pel que fa a les necessitats i els perfils als quals cal donar prioritat
(vetllant perquè segueixin promovent la igualtat). En cap cas s’han de reprogramar les activitats per satisfer de manera ràpida els
objectius d’assistència i participació, ni sacrificar la perspectiva de gènere del projecte.

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

També cal verificar el manteniment de les accions específiques de gènere. Tal com hem vist, el moment de la implementació pot
ser crític en l’aplicació de la transversalitat de gènere. A l’hora d’ajustar a l’aplicació pràctica com s’han de prioritzar les tasques i

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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com s’han de programar, pot ser que les accions previstes per promoure la igualtat (o per evitar reproduir desigualtats) en l’àmbit
d’actuació del projecte quedin relegades a un segon pla. També pot ser que sorgeixin dificultats o resistències que, donada la
urgència, dificultin situar els esforços a assegurar la perspectiva de gènere. Cal vetllar perquè això no succeeixi, ja que introduir
la perspectiva de gènere és una tasca que es tradueix en canvis de funcionament, que poden ser grans, però també petits, i que
es poden anar ampliant i consolidant edició rere edició. Per tant, és important no deixar que desaparegui i que el més urgent es
mengi una qüestió tan important.
És important analitzar si hi ha coherència entre el calendari i els canvis esperats. De vegades cal canviar hàbits o prejudicis molt
consolidats, i això no s’aconsegueix de manera immediata. Els canvis en el calendari poden afectar l’eficiència de les accions que
impliquen processos d’aquesta mena. Per això cal vetllar perquè els temps reals respectin la planificació (si és que tenia en compte la perspectiva de gènere) o, si cal, adaptar aquest calendari per promoure l’èxit de les mesures amb un contingut de gènere.
Novament, aquí cal diferenciar entre les necessitats pràctiques immediates dels interessos estratègics (vegeu càpsula 2): pel que
fa als segons, cal ser pacients i ser conscients que caldrà un treball a llarg termini, és a dir, molts passos a seguir i consolidar fins
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a arribar als resultats finals esperats. Alhora, hem d’evitar caure en afirmacions com «és impossible que funcioni» i «això no ho
podrem canviar».
Finalment, cal parar atenció als canvis en el context d’intervenció. De vegades el context en què es dissenya un projecte no és el
mateix que el context en què s’aplica. Cal tenir en compte com aquest fet pot tenir un impacte de gènere, com ara que apareguin
diferents necessitats, o noves relacions de poder o de discriminació. Aquestes variacions poden provocar un canvi pel que fa a
l’accessibilitat dels serveis o les activitats previstes, ja sigui en els horaris o en relació amb l’espai físic, per exemple. També en les

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS

necessitats de gènere en el col·lectiu beneficiari.
Si l’entitat, empresa o organització té prou flexibilitat, pot adaptar l’aplicació de les mesures d’igualtat previstes o bé incorporar-ne
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de noves per evitar els efectes no desitjats.
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1) En quin sentit modificar les accions o serveis en marxa pot tenir riscos sobre la perspectiva de gènere?
Opció a) E
 n el sentit que poden operar lògiques no previstes ni neutres pel que fa al gènere i implicar, per exemple, perpetuar rols i
estereotips d’homes i dones.
Opció b) En el sentit que podríem caure en l’error de deixar al marge o anul·lar la perspectiva adoptada fins al moment.
Opció c) Les dues respostes són correctes.
2) Un sistema de seguiment o monitoratge és...
Opció a) L
 a recollida del registre de les persones participants a les nostres activitats segons sexe/gènere.
Opció b) La sistematització d’informació qualitativa i quantitativa sobre els usuaris i les usuàries del nostre servei i les característiques de
l’activitat. Aquest sistema hauria d’incloure informacions rellevants des d’un punt de vista de gènere.
Opció c) La diversificació d’eines i fonts d’informació per poder fer un seguiment ampli de les nostres activitats i accions.
3) Què hem de fer si hi ha perfils diana exclosos?
Opció a) C
 ap de les dues respostes són correctes.
Opció b) Cal analitzar quins perfils són, tenir en compte com les desigualtats de gènere poden estar influint en aquesta exclusió, i introduir
tots els mecanismes de millora que siguin possibles.
Opció c) Assumir que ha estat involuntari i fer propostes de millora per als projectes futurs.
4) Si cal que reprogramem les activitats previstes...
Opció a) H
 em de mantenir els criteris establerts pel que fa a les necessitats i els perfils als quals hem donat prioritat. No reprogramarem per
satisfer de manera ràpida els nostres objectius d’assistència i participació, ni sacrificarem la perspectiva de gènere del projecte.
Opció b) Hem de reformular els criteris pel que fa a les necessitats i perfils que volem prioritzar. Reprogramarem per satisfer de manera
ràpida els nostres objectius d’assistència i participació, però no sacrificarem la perspectiva de gènere del projecte.
Opció c) Reformularem els criteris de necessitats i perfils diana, i buscarem satisfer els nostres objectius d’assistència i participació malgrat
que això impliqui sacrificar la perspectiva de gènere del projecte.
5) Si hi ha canvis en el context on volem intervenir...
Opció a) H
 em de mantenir les activitats previstes, i en cas que tinguin un impacte de gènere negatiu, millorar els projectes futurs.
Opció b) Hem de vetllar perquè si hi ha un impacte de gènere, les variacions no tinguin efectes no desitjats i, per tant, haurem d’adaptar o
incorporar noves mesures.
Opció c) Hem d’aturar el desplegament del projecte, ja que les nostres mesures tindran un impacte negatiu sobre la vida de les dones i homes.

VEURE LES RESPOSTES CORRECTES
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1) Explica per què la fase d’implementació genera riscos
vers el compromís de la igualtat.

VEURE LA RESPOSTA TIPUS

2) Posa dos exemples de desigualtats que es poden produir dins l’equip de treball en el procés d’implementació
i explica com es poden detectar i canviar.

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
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1) Si no hem dissenyat un projecte amb perspectiva de gènere, podem incorporar-la en la fase d’implementació?
L’opció correcta és la c.
Sí, per exemple, en el funcionament del personal i les dinàmiques d’equip, i millorant aspectes del disseny i el desplegament de
les accions i activitats prèviament plantejades.
2) En quins dos escenaris de partida ens podem trobar quan volem introduir la perspectiva de gènere en la implementació d’un
projecte?
L’opció correcta és la a.
Que el diagnòstic i disseny ja haguessin introduït la perspectiva de gènere o que el projecte estigués dissenyat cec al gènere.

AUTOAVALUACIÓ FINAL
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OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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1) Marca l’afirmació més correcta:
L’opció correcta és la a.
Cal que el personal de qualsevol projecte social o laboral tingui coneixements bàsics de gènere i faci un treball actiu per aplicar-los. Aquest
treball s’ha de promoure des de la mateixa organització.

UNITAT
I LES
UNITAT 2.
2. L’EQUIP
ELS OBJECTIUS
DINÀMIQUES ORGANITZATIVES

2) Què implica tenir una bona coordinació i comunicació interna?
L’opció correcta és la a.
A més d’afavorir un bon clima de treball, és un requisit necessari per garantir la incorporació de la perspectiva de gènere de manera
integral. Alhora, afavoreix el coneixement general i l’alineació amb els objectius i el marc de referència del projecte.

UNITAT 3. LES MESURES EN CURS
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3) Com podem analitzar les dinàmiques d’equip i les característiques del personal i intervenir-hi?
L’opció correcta és la b.
Totes les respostes són correctes.
4) Completa la frase: «Si apareixen noves tasques fruit de necessitats imprevistes i són necessàries…»
L’opció correcta és la c.
Caldrà reconèixer-les en l’àmbit econòmic i de planificació i repartir-les de manera que no reforcin les desigualtats de gènere.
5) Quan es poden produir situacions de discriminació o assetjament?
L’opció correcta és la c.
Totes les respostes són correctes.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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1) En quin sentit modificar les accions o serveis en marxa pot tenir riscos sobre la perspectiva de gènere?
L’opció correcta és la c.
Les dues respostes són correctes.
2) Un sistema de seguiment o monitoratge és...
L’opció correcta és la b.
La sistematització d’informació qualitativa i quantitativa sobre els usuaris i les usuàries del nostre servei i les característiques de l’activitat.
Aquest sistema hauria d’incloure informacions rellevants des d’un punt de vista de gènere.
3) Què hem de fer si hi ha perfils diana exclosos?
L’opció correcta és la b.
Cal analitzar quins perfils són, tenir en compte com les desigualtats de gènere poden estar influint en aquesta exclusió, i introduir tots els
mecanismes de millora que siguin possibles.
4) Si cal que reprogramem les activitats previstes...
L’opció correcta és la a.
Hem de mantenir els criteris establerts pel que fa a les necessitats i els perfils als quals hem donat prioritat. No reprogramarem per satisfer de
manera ràpida els nostres objectius d’assistència i participació, ni sacrificarem la perspectiva de gènere del projecte.
5) Si hi ha canvis en el context on volem intervenir...
L’opció correcta és la b.
Hem de vetllar perquè si hi ha un impacte de gènere, les variacions no tinguin efectes no desitjats i, per tant, haurem d’adaptar o incorporar
noves mesures.

OCULTAR LES RESPOSTES CORRECTES
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1) Explica per què la fase d’implementació genera riscos
vers el compromís de la igualtat.

OCULTAR la resposta tipus
Quan dissenyem un projecte, no sempre podem fer la millor previsió.
Alhora ens podem trobar amb alguns inconvenients, com, per exemple, la falta de coneixements, problemes de coordinació, dinàmiques
de desigualtat en l’equip, que el context hagi canviat, que no estiguem
accedint a la població diana, etc. Tots aquests imprevistos poden afectar la igualtat de gènere, tant dins l’equip de treball com en la població a qui adrecem el nostre projecte. Es pot evaporar el compromís
per la igualtat marcat en el disseny del projecte. Per aquest motiu, en
aquesta fase serà clau fer un bon seguiment i saber reaccionar i reconduir tot allò que dificulti aconseguir els resultats esperats. Per fer-ho,
hem de superar possibles lògiques androcèntriques que interfereixin,
provoquin resistències o invalidin els esforços en la incorporació de la
perspectiva de gènere.

2) Posa dos exemples de desigualtats que es poden produir dins l’equip de treball en el procés d’implementació
i explica com es poden detectar i canviar.

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
a. Feminització de tasques de suport o cura.
b. Discriminació pel que fa al reconeixement del treball.
Per detectar-les en el curs de la implementació, seria important treballar de manera participativa i/o amb un suport especialitzat, amb
l’objectiu de generar consensos sobre què és acceptable dins l’organització i què no. Generar aquests consensos és important per
crear un clima d’igualtat, en què les desigualtats siguin clarament
identificables i perquè deixin de formar part de la cultura organitzativa. D’altra banda, el canvi passaria, per exemple, per reconèixer
en l’àmbit econòmic i de planificació les tasques de cura, així com
repartir-les de manera que no reforcin desigualtats entre homes i
dones. També convé sensibilitzar sobre el protocol d’assetjament
sexual o per raó de sexe, amb l’objectiu de fer una autèntica prevenció i que tothom sàpiga quines eines té a la seva disposició si
s’hi troba. Amb tot, un fet determinant per detectar desigualtats i
no perpetuar-les és que això sigui una prioritat real per a tothom,
així com vetllar per un treball de formació i sensibilització gradual i
constant de l’equip en matèria de gènere.
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1) Explica per què la fase d’implementació genera riscos
vers el compromís de la igualtat.

VEURE LA RESPOSTA TIPUS
Quan dissenyem un projecte, no sempre podem fer la millor previsió.
Alhora ens podem trobar amb alguns inconvenients, com, per exemple, la falta de coneixements, problemes de coordinació, dinàmiques
de desigualtat en l’equip, que el context hagi canviat, que no estiguem
accedint a la població diana, etc. Tots aquests imprevistos poden afectar la igualtat de gènere, tant dins l’equip de treball com en la població a qui adrecem el nostre projecte. Es pot evaporar el compromís
per la igualtat marcat en el disseny del projecte. Per aquest motiu, en
aquesta fase serà clau fer un bon seguiment i saber reaccionar i reconduir tot allò que dificulti aconseguir els resultats esperats. Per fer-ho,
hem de superar possibles lògiques androcèntriques que interfereixin,
provoquin resistències o invalidin els esforços en la incorporació de la
perspectiva de gènere.

2) Posa dos exemples de desigualtats que es poden produir dins l’equip de treball en el procés d’implementació
i explica com es poden detectar i canviar.

OCULTAR la resposta tipus
a. Feminització de tasques de suport o cura.
b. Discriminació pel que fa al reconeixement del treball.
Per detectar-les en el curs de la implementació, seria important treballar de manera participativa i/o amb un suport especialitzat, amb
l’objectiu de generar consensos sobre què és acceptable dins l’organització i què no. Generar aquests consensos és important per
crear un clima d’igualtat, en què les desigualtats siguin clarament
identificables i perquè deixin de formar part de la cultura organitzativa. D’altra banda, el canvi passaria, per exemple, per reconèixer
en l’àmbit econòmic i de planificació les tasques de cura, així com
repartir-les de manera que no reforcin desigualtats entre homes i
dones. També convé sensibilitzar sobre el protocol d’assetjament
sexual o per raó de sexe, amb l’objectiu de fer una autèntica prevenció i que tothom sàpiga quines eines té a la seva disposició si
s’hi troba. Amb tot, un fet determinant per detectar desigualtats i
no perpetuar-les és que això sigui una prioritat real per a tothom,
així com vetllar per un treball de formació i sensibilització gradual i
constant de l’equip en matèria de gènere.

