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1. I N T R O D U C C I Ó
1.1. Per què un diagnòstic de comunicació feminista?
En aquest document es presenten els resultats d’una diagnosi duta a terme en el marc
del projecte de creació d’una Xarxa Associativa de Comunicació Feminista. Es tracta
d’una iniciativa impulsada per Almena Cooperativa Feminista, SCCL, amb l’objectiu de
promoure un discurs que permeti avançar cap a una societat que posi en valor la
mirada feminista.
El projecte s’ha estructurat en tres fases, la primera de les quals correspon,
precisament, al diagnòstic de la situació de partida. Es preveu que els resultats
d’aquesta diagnosi permetin enfocar adequadament les dues fases següents,
dedicades a la formació i capacitació d’entitats i col·lectius feministes (segona fase) i a
l’articulació de mecanismes de col·laboració entre les diferents organitzacions
participants (tercera fase).

El projecte busca
eliminar els
obstacles que
impedeixen que la
veu feminista surti
dels cercles que li
són propis

La idea de treballar en una xarxa associativa de
comunicació feminista sorgeix de la constatació que la
ciutat de Barcelona compta amb un teixit feminista ric i
divers que, malauradament, veu limitada la seva tasca
d’incidència i transformació per la manca de visibilitat i
d’aliances i en l’espai comunicatiu.

El projecte busca eliminar els obstacles que impedeixen
que la veu feminista surti dels cercles feministes. Així,
per exemple, es proposa construir relacions d’aliança
amb periodistes i mitjans, millorar l’ús que entitats i col·lectius fan de les xarxes socials
i altres eines de comunicació, amplificar les estratègies de col·laboració entre entitats i
col·lectius de cara a aconseguir un major impacte i visibilitat, etc.
En aquesta primera fase, s’ha treballat un grup de les 37 entitats i col·lectius
participants, i s’ha buscat conèixer quina és la seva situació comunicativa de partida.
S’ha posat el focus en les necessitats i les potencialitats de cadascuna de les entitats i
col·lectius.
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1.2. Amb quina metodologia?
Entitats i col·lectius participants
El projecte va arrencar el juliol del 2017 amb la recerca d’entitats i col·lectius que
poguessin estar interessades en participar-hi. En una primera etapa, es va partir de la
Guia d’entitats de l’Institut Català de les Dones (dones.gencat.cat) i el Directori de
recursos per a l’abordatge de la violència masclista a Catalunya
(www.recursosviolenciamasclista.cat), així com dels coneixements i la xarxa de
relacions personals de les integrants d’Almena Cooperativa Feminista. Posteriorment,
el mes de setembre, es va demanar a les entitats i col·lectius que havien acceptat
participar a la xarxa que suggerissin altres noms d’organitzacions i col·lectius a qui
pensessin que podia interessar el projecte.

S’ha intentat
agrupar entitats i
col·lectius que
representin la
diversitat del
moviment feminista

En la primera fase del projecte s’ha buscat agrupar
entitats i col·lectius que representin la diversitat del
moviment feminista, tant pel que fa a les seves àrees
d’expertesa com a les seves estructures i dinàmiques
de funcionament (en l’apartat 2.1. es recull una breu
presentació de totes elles). L’objectiu ha estat
assentar les bases d’una xarxa oberta i dinàmica, que
pugui créixer i funcionar com a paraigua de moltes
altres entitats i col·lectius feministes.

Reunió inicial
Els dies 7 i 19 de setembre de 2017 va
celebrar-se a l’espai que gestiona La
Bonneal Centre de Cultura de Dones
Francesca Bonnemaison, una reunió
amb bona part de les entitats i
col·lectius participants en el projecte.
La trobada tenia dos objectius: en
primer lloc, presentar la iniciativa i
resoldre possibles dubtes i, en segon
lloc, reflexionar conjuntament sobre
el qüestionari de diagnosi que s’enviaria posteriorment a cadascuna de les
participants. La reunió del dia 7 va comptar amb 18 assistents, i la del dia 19, amb 13.
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Per tal de començar a treballar en el disseny del qüestionari, es va fer una pluja d’idees
sobre els aspectes estructurals de les organitzacions que influeixen en les seves
estratègies comunicatives. Les aportacions van ser recollides en una pissarra.A
continuació, es va demanar a les assistents que treballessin en petits grups sobre les
competències comunicatives que consideraven rellevants a l’hora de definir i
implementar una bona estratègia comunicativa. Se’ls va facilitar un petit qüestionari
per tal de guiar la discussió i estructurar les respostes.

Qüestionari
Després de les reunions celebrades el 7 i el 19 de setembre, es va començar a
preparar, estructurar i definir el qüestionari d’anàlisi.
En aquest procés, Almena Cooperativa Feminista va tenir coneixement d’un projecte
que Pikara Magazine estava duent a terme al Euskadi, amb l’objectiu de construir una
base de dades d’expertes feministes. Almena i Pikara van posar en comú els
qüestionaris dels projectes respectius, amb la intenció de compartir inquietuds i
explorar vies de col·laboració. Almena va incorporar al seu qüestionari alguns dels
elements que recollia el formulari de Pikara, i va tancar així un primer esborrany.
El 12 d’octubre es va enviar aquest esborrany a les entitats i col·lectius participants en
el projecte, perquè poguessin valorar-lo i fer les aportacions que consideressin. Es van
deixar alguns dies de marge, i finalment es va tancar la versió definitiva del
qüestionari.
El qüestionari estava format per 28 preguntes comunes, a les quals calia sumar una
vintena de preguntes condicionals que es podien plantejar o no en funció de les
respostes seleccionades per l’entitat o col·lectiu. Estava estructurat en els blocs
següents:
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1. Benvinguda: breu explicació dels objectius i funcionament del qüestionari.
2. Característiques de les entitats i col·lectius: àrees d’expertesa, dinàmiques de
funcionament de l’entitat o col·lectiu, i aspectes estructurals vinculats
específicament a la comunicació.
3. Eines comunicatives: revisió de l’ús que entitats i col·lectius fan de diferents
eines de comunicació.
4. Relació amb periodistes i mitjans de comunicació: actituds, competències i
experiències vinculades a la relació amb professionals de la comunicació.
5. Prioritats: espai perquè les entitats i col·lectius indiquessinquines són les seves
necessitats formatives, així com qualsevol altra observació o comentari que
consideressin oportú.
Les preguntes van ser introduïdes a la plataforma digital EncuestaFácil
(www.encuestafacil.com) i van ser enviades el 20 d’octubre a les entitats i col·lectius
participants en el projecte. Es van fer dos enviaments: un a les organitzacions que
havien confirmat la seva participació al projecte (33), i un altre a les entitats amb qui
Almena havia tingut contacte però sense participació confirmada (11). Entre el 20
d’octubre i el 30 de novembre es van rebre un total de 37 respostes. Durant aquest
període, es va dur a terme una tasca de seguiment i suport perquè el màxim d’entitats
i col·lectius possibles responguessin l’enquesta.
Als Annexos d’aquest document, es poden consultar tant el qüestionari com la
correlació entre les diferents preguntes del qüestionari i les dades presentades en la
diagnosi.

Altres dades, procedents d’un estudi de mapeig
En paral·lel a la diagnosi desenvolupada en el marc d’aquest projecte, Almena
Cooperativa Feminista ha dut a terme, per encàrrec de l’Ajuntament de Barcelona, un
mapeig de les entitats i col·lectius feministes i de dones de la capital catalana.
Algunes de les dades obtingudes a través del
mapeig (també mitjançant un qüestionari)
han estat incorporades al diagnòstic que es
presenta en aquest document. Es tracta
d’informació complementària sobre les
característiques de les entitats i col·lectius, la
seva missió i àmbit de treball, etc.
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En la incorporació de les dades procedents del projecte de mapeig, s’ha seguit una
metodologia i tractament ètics. En tot moment s’ha respectat l’anonimat de les
organitzacions, i la informació només ha estat utilitzada de manera complementària,
sense que això representi cap perjudici per a les entitats, ni cap violació de la intimitat
de les persones o organitzacions vinculades.

Consultes i informacions addicionals
En el procés d’elaboració d’aquest diagnòstic, Almena Cooperativa Feminista ha
considerat oportú complementar la informació rebuda de les entitats i col·lectius amb
consultes a les seves pàgines web i perfils a les xarxes socials.
A més, s’ha prestat una atenció especial a dues iniciatives específiques, impulsades per
algunes de les organitzacions participants en aquest projecte. Es tracta de bones
pràctiques que poden ser una referència, en un futur, per a la xarxa associativa de
comunicació feminista.
D’una banda, s’ha tingut en compte el projecte Dones valentes: per una nova
informació sobre les violències sexuals, desenvolupat per l’Associació d’Assistència a
Dones Agredides Sexualment i el Màster Gènere i Comunicació de la Universitat
Autònoma de Barcelona,. L’objectiu d’aquesta iniciativa és canviar les informacions
que generen els mitjans de comunicació sobre les violències sexuals a través del treball
conjunt de professionals i dones que han patit violències sexuals, per tal que es posi el
centre d’atenció en les dones i s’abandoni la mirada masclista que les revictimitza i
culpabilitza.
D’altra banda, s’ha posat el focus en la trobada amb periodistes organitzada per SICAR
cat sobre “Els drets de les víctimes de tràfic d’éssers humans als mitjans de
comunicació”. En aquesta trobada, les professionals de l’entitat van aportar informació
i eines pràctiques per poder construir nous discursos sobre el tràfic d’éssers humans
des d’una perspectiva feminista i de respecte als drets humans.

Reunió final
Amb l’objectiu d’aportar elements qualitatius a l’anàlisi, es va convocar pel 14 de
desembre una nova reunió amb les entitats i col·lectius participants. Tres dies abans,
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se’ls havien enviat per correu electrònic els primers resultats de l’extracció de dades
dels qüestionaris d’anàlisi.
La trobada va comptar en aquesta ocasió amb representants de sis entitats i col·lectius
feministes. Es van comentar de manera més detallada els resultats que s’havien enviat
prèviament, i es van debatre amb les assistents. També es va demanar a les
participants que matisessin alguns dels resultats, que expliquessin quines raons hi
havia darrere l’elecció d’una opció o una altra.
Finalment, es va treballar en el disseny de les accions formatives que constituiran la
segona fase del projecte. Es va preguntar sobre quins formats es consideraven més
convenients, i les assistents van discutir en petits grups sobre mancances formatives i
expectatives en relació a la formació. Com en la reunió inicial, es va facilitar un
document de guia a les participants.

1.3. Què passarà després?
Aquest document presenta un diagnòstic inicial, descriptiu, que posa llum en les
necessitats i potencialitats comunicatives de les entitats i col·lectius feministes que han
participat en la recerca.
L’objectiu ha estat elaborar una fotografia col·lectiva que permetés identificar
clarament quines han de ser les línies de continuïtat del projecte. En aquest sentit, les
principals conclusions i reflexions sorgides d’aquest estudi, recollides en l’apartat 3 del
document, facilitaran i donaran coherència a l’avenç cap a les fases segona i tercera.
Amb la diagnosi, han començat a dibuixar-se tant les càpsules formatives com les
accions de col·laboració que es desenvoluparan en un futur.
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2. L A D I A G N O S I
2.1. Quines entitats i col·lectius hi han participat?
Com s’ha apuntat en la introducció, s’ha buscat construir una xarxa associativa de
comunicació feminista des de la diversitat amb què s’expressa aquest moviment social.
En aquest sentit, s’ha treballat amb entitats i col·lectius amb estructures i dinàmiques
molt diverses, centrades també en diferents àmbits d’incidència.
A continuació, les presentem breument.
A.A.D.A.S., Associació d'Assistència a Dones Agredides Sexualment
És una associació sense ànim de lucre que ofereix un servei
integral, especialitzat i gratuït a persones que han patit o
estan patint violència sexual. Treballa des del 1991, i
actualment compta amb un equip format per tres persones
assalariades i 12 persones voluntàries.
A més d’oferir atenció a persones, A.A.D.A.S. desenvolupa accions de sensibilització,
consultoria, formació, investigació i recerca.

ACATHI
Acathi és una associació que des de l'any 2002
treballa per incidir sobre la realitat de les
persones migrades i refugiades LGTBIQ+. La
interculturalitat i la diversitat de gènere i sexual
són els seus eixos principals.
Treballen per generar entorns inclusius on totes les persones puguin accedir als seus
drets i llibertats. Acompanyen, assessoren i garanteixen una atenció integral (legal,
jurídica, en salut, etc.) per lluitar contra l'exclusió social, el racisme, el masclisme i la
LGTBIQfòbia.
Des d’Acathi, creuen en el treball en equip, el suport mutu, la solidaritat i les relacions
horitzontals com a eines d'apoderament personal i col·lectiu.
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En l'actualitat, Acathi compta amb un equip format per 6 persones assalariades i al
voltant de 60 persones vinculades voluntàriament en diferents projectes.

Adoratrius – SICAR cat
Adoratrius és una entitat religiosa de
caràcter social, sense ànim de lucre, que
presta atenció a dones en situació
d’exclusió. Des del 2002 impulsa el
programa SICAR cat a Catalunya, que
ofereix una atenció integral a dones víctimes del tràfic d’éssers humans, i les
acompanya en la seva recuperació i restitució de drets. L’entitat també fa
sensibilització i denúncia per contribuir al canvi social.

AMIT-CAT, Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues
L’Associació de Dones Investigadores i Tecnòlogues és
una organització que neix a àmbit estatal l’any 2001 i
que a partir de 2004 comença les seves activitats a
Catalunya (AMIT-CAT es registra com a associació
l’any 2007). L’objectiu de l’entitat és ser veu, fòrum de
discussió i xarxa de recolzament de totes les
investigadores conscienciades de cal treballar per a aconseguir la igualtat en la ciència i
la tecnologia.
AMIT-CAT defensa la igualtat d’oportunitats i de tracte en l’activitat investigadora,
denuncia les discriminacions existents en aquest sector i treballa per fer més visible
l’activitat professional de les investigadores. En l’actualitat, està formada per un
centenar de persones aproximadament; cap d’elles treballa de forma remunerada per
l’associació.
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Associació Ca la Dona
Ca la Dona és una associació que funciona com a espai on
conflueixen experiències polítiques, de reflexió i producció
de pensament crític des d’una mirada feminista. És un espai
de trobada i relació entre dones i grups de dones, on cada
grup pot organitzar i desenvolupar les seves pròpies activitats
i on, a més, es facilita el treball en xarxa. A més, és un dels
espais de referència del moviment feminista, amb una sòlida
trajectòria a la ciutat de Barcelona des del 1987. El paraigua de Ca la Dona aglutina
més de 300 persones, de les quals tres reben remuneració.

APFCIB, Associació de Planificació Familiar de Catalunya i Balears
Constituïda a Barcelona l’any 1982, arran del sorgiment dels
Centres de Planificació Familiar, l’APFCIB té com a objectiu
impulsar, fomentar i facilitar la sensibilització, la prevenció i
l’educació de la societat en l’àmbit de la salut sexual i
reproductiva.
És una entitat no governamental, interdisciplinària i d’àmbit autonòmic. Està formada
per unes 140 persones interessades en la promoció i defensa del drets sexuals i
reproductius; d’aquestes, una quinzena treballen per l’associació de forma
remunerada.

Associació Enruta't
Enruta’t és una entitat que genera espais per a
l’apoderament i la transformació personal i social.
Des del 2011 duu a terme projectes integrals, a
través d’intervencions socioeducatives, com tallers i
formacions, per a totes les edats. També ofereix acompanyament individual i de
parella, des del coaching i la psicologia orientada a processos. El focus de la seva feina
són les relacions humanes.
L’associació aposta per metodologies participatives, posant la creativitat i el cos al
centre. Treballa des dels feminismes, amb un interès específic en la diversitat sexual i
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de gènere i amb una mirada interseccional. En l’actualitat, Enruta’t desenvolupa les
seves activitats gràcies a la feina de cinc persones assalariades i una no assalariada.

Associació Gogara
Gogara neix l'any 2012 amb la intenció d'investigar,
crear i sensibilitzar des d'una perspectiva de gènere,
intercultural i feminista. Fomenta la transformació
tant individual com social a partir de la promoció de
la consciència crítica i l'apoderament, i contribueix a la prevenció de les violències de
gènere i al desenvolupament del benestar emocional sexual i social.
Gogara busca contribuir a la construcció d’una societat més justa i plaent, i ofereix
tallers, narració de contes, servei de ludoteca, formacions i performances, sempre amb
metodologies creatives i participatives. Treballa sobre salut sexual i reproductiva,
violències masclistes, economia de les cures i buen vivir, interculturalitat i diversitats, i
cossos i biopoder.

Associació Intercultural Diàlegs de Dona
L’associació intercultural Diàlegs de Dona és un espai d’acollida i
socialització per a dones immigrades. Neix com a associació
sense ànim de lucre al gener del 2013 amb la voluntat de
contribuir, a través del diàleg intercultural en clau femenina, a la
cohesió social del barri del Raval i de la ciutat de Barcelona.

Associació Matriu
Matriu és un laboratori que treballa per afavorir que
persones i grups esdevinguin agents actius en la
construcció de relacions i formes d’organització
conscients i respectuoses. Gràcies a la feina de dues
persones assalariades i dues voluntàries, l’associació
duu a terme formacions, acompanyaments, recerca i creació de materials.
Des de la mirada dels feminismes, Matriu promou l’apoderament de grups i de
persones a través de la presa de consciència de la diversitat i la distribució del poder.
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Així, aposta per la creació de nous imaginaris polítics i noves formes d’organitzar-se
per garantir vides dignes i sostenibles.

Averlasailas, Teatro de lo posible
És una associació sense ànim de lucre que, des d’una perspectiva
feminista, treballa per activar la consciència col·lectiva davant de
situacions de desigualtat. Ho fa mitjançant el teatre de les
oprimides, una eina que permet crear espais de presa de
consciència i reflexió individual i col·lectiva. En darrer terme, el
col·lectiu busca promoure la transformació social i personal.

Casa Iberoamericana de la Mujer de Barcelona
La Casa Iberoamericana de la Mujer és una associació
sense ànim de lucre. És un espai de trobada creat per
dones que busquen potenciar l’enfortiment i la visibilitat
de les capacitats polítiques, socials i culturals de les dones
iberoamericanes.
La Casa va iniciar les seves assemblees el 2012 i, des de llavors, s’ha anat consolidant
en un procés de creació multidisciplinari i col·lectiu, amb una mirada que promou la
ciutadania global. En l’actualitat, l’associació està formada per una desena de dones,
que hi treballen de forma no remunerada.

Col·lectiu Punt 6, SCCL
El Col·lectiu Punt 6 és una cooperativa d’arquitectes,
sociòlogues i urbanistes de procedències diverses.
Amb més de 10 anys d’experiència local, estatal i
internacional, treballen l’urbanisme des d’una
perspectiva de gènere i interseccional.
Desenvolupen tallers, guies, treballs de docència, recerques, consultories urbanes,
auditories i altres projectes. El seu objectiu: aconseguir ciutats més inclusives i que les
persones que les habiten esdevinguin especialistes dels espais que les envolten.
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CooperAcció
És una associació de cooperació internacional creada l’any

1994. Promou l’apoderament de les dones, el ple exercici
dels seus drets i l’assoliment de l’equitat de gènere com a
condicions imprescindibles per arribar a la justícia social, el
desenvolupament humà sostenible i la pau.
L’àmbit territorial de l’entitat és l’Estat espanyol, on té vora
370 persones sòcies, a més de les 50 voluntàries i 410
donants. A Catalunya, l’entitat compta amb 7 persones assalariades i una trentena de
persones que treballen de forma no remunerada.

Cooperativa Candela, Acció Comunitària i Feminista
És una entitat sense ànim de lucre fundada l’any 2004 a
Barcelona. Té com a objectiu contribuir a una transformació
social basada en l’educació en valors, amb perspectiva
feminista i comunitària. Impulsa activitats deformació i
sensibilització, assessorament i acompanyament. A més,
elabora materials i publicacions.

Creación Positiva
Creada el 2001 a Barcelona, l’ONG Creación Positiva
treballa per oferir una atenció integral a les persones
afectades pel VIH i altres infeccions de transmissió sexual
(ITS). La seva acció està marcada per la incorporació
transversal de la perspectiva de gènere, la promoció de la
salut i la defensa dels drets humans.
La tasca de Creación Positiva busca fer efectiu l’exercici dels drets sexuals. Entre els
seus àmbits d’acció, a més de les infeccions de transmissió sexual, s’inclou també
l’abordatge de les violències masclistes i les violències sexuals. L’entitat treballa amb
diversos col·lectius (dones, dones preses, persones LGTBI, etc.).
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Cultura Trans
Cultura Trans és un projecte activista de visibilitat trans creat
l’any 2011 a Barcelona per un grup d’activistes que
conflueixen al voltant de l’organització de manifestacions de
visibilitat transsexual, transgènere i intersex a la ciutat.
Té com a objectiu promoure nous referents i discursos que
transformin l’imaginari col·lectiu sobre allò trans. Per això, des
de Cultura Trans s’han anat generant diverses propostes culturals, que tenen com a
finalitat divulgar missatges constructius que permetin a les generacions trans futures
pensar-se des d’un lloc més positiu.

DDiPAS, Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social
La xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social
compta amb més de 250 membres. El seu objectiu és potenciar
la presència i la visibilitat de les dones en les organitzacions del
tercer sector social, i afavorir la seva presència als seus òrgans de
direcció.
Dones Juristes
L’associació Dones Juristes va constituir-se a Barcelona l’any
1989. Entre els seus objectius, destaquen seguir la legislació i
jurisprudència que afecta les dones, treballar per aconseguir
una igualtat de drets i obligacions entre les dones i els homes
en tots els camps de la societat, promoure la col·laboració
entre totes les dones juristes per aconseguir una societat més
fraternal i solidària, i prestar assistència i serveis jurídics a les dones. A més,
l’associació presta assistència jurídica gratuïta a dones en situació de vulnerabilitat.
La base social de l’entitat està formada per més d’un centenar de sòcies;
addicionalment, l’associació compta amb una persona assalariada.
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Drac Màgic, Cooperativa Promotora de Mitjans Audiovisuals
Drac Màgic és una cooperativa
d’iniciativa social fundada el 1970. Es
dedica fonamentalment a l’estudi i la
divulgació de la cultura audiovisual, a
través de diverses activitats educatives,
socials i culturals.
Les seves àrees centrals d’activitat són la representació de les dones en els mitjans de
comunicació audiovisuals i en l’autoria cinematogràfica, així com la formació en
llenguatges audiovisuals. Des de Drac Màgic, s’entén que la cultura cinematogràfica és
un espai per al coneixement, la crítica i la reflexió.

El Aleteo Desequilibrado
És un col·lectiu de comunicació radiofònica
feminista, que des de les ones de
Contrabanda FM qüestiona la “normalitat”
patriarcal. Cada dissabte emet un programa
feminista per a dones i homes que vulguin
construir relacions marcades per la
col·laboració, el respecte i l’aventura del
canvi.

Fil a l'Agulla, SCCL
És una cooperativa nascuda al 2009 que acompanya
persones i grups en processos de presa de
consciència. Té la vocació de transformar i incidir tant
en l’entorn (el món educatiu, les organitzacions, els
grups, les comunitats, les persones, les relacions, etc.)
com en el propi equip.
La feina de Fil a l’Agulla busca apoderar per aconseguir un impacte en el món i afavorir
el canvi social. Dóna suport a la diversitat i la llibertat en un sentit profund, de manera
que cadascú pugui ser més qui és.
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Fundació Calala Fondo de Mujeres
És una fundació feminista que promou els drets, la
participació i l’apoderament de les dones a Amèrica
Central i a l’Estat espanyol. Ho fa mitjançant la
mobilització de recursos destinats a enfortir els seus
organismes, les seves xarxes i els seus moviments. La
visió de Calala Fondo de Mujeres és una societat on l’accés i el control paritari i
equitatiu dels recursos contribueixi a aconseguir relacions més igualitàries entre
homes i dones, entre dones, i amb les institucions.
La fundació està constituïda a nivell estatal i té seu a Barcelona. Amb una base d’unes
75 persones, l’entitat compta amb un equip remunerat format per tres persones.

Fundació Surt
Surt és una entitat d’acció social que treballa per fer
efectius els drets econòmics, socials i culturals de les
dones i per eradicar les discriminacions per raó de sexe,
amb la vista posada en assolir una societat amb equitat
de gènere efectiva.
Des dels seus inicis, al 1993, la Fundació Surt és una organització de dones
compromesa amb els valors de l’equitat de gènere, la inclusió, la solidaritat i la
transformació social.

Fundación Secretariado Gitano
La Fundación Secretariado Gitano és una entitat estatal sense
ànim de lucre que treballa per a la promoció integral de la
comunitat gitana des de l’atenció a la diversitat cultural. La
seva activitat va començar als anys 60, si bé l’entitat es va
constituir jurídicament el 1982.
La Fundació compta amb dues seus a Catalunya, una a Sabadell i l’altra a Barcelona.
Entre altres àmbits, l’entitat està compromesa amb la promoció de la igualtat
d’oportunitats i de gènere en la comunitat gitana, incidint en les capacitats de les
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dones i la seva autonomia en la presa de decisions, tant en l’àmbit públic com en el
privat. Igualment, la Fundació intenta transversalitzar la perspectiva de gènere en tots
els seus programes.

Fúria Feminista del Fort Pienc
És un grup d’una vintena de dones, lesbianes i trans que es
defineixen com a feministes revolucionàries. Des del barri del
Fort Pienc, aposten per l’acció directa, l’autodefensa feminista
i el suport mutu. Van néixer l’any 2015, i enfoquen la seva
lluita a través d’un eix doble: el que dibuixa el feminisme i el
del compromís amb el barri.

La Bonne, Centre de Cultura de Dones
La Bonne és un viver de producció, cocreació i difusió de
projectes feministes que treballa especialment els àmbits
audiovisual i performàtic. Amb un posicionament clarament
polític i singular, es presenta com un espai de trobada,
intercanvi i creació d’aquelles activitats que conceben l’art i la
cultura com a eines de transformació social.

La Creatura, re[d]productora feminista
La Creatura és un col·lectiu que té com a objectiu visibilitzar i
promoure projectes d'ocupació i autoocupació de dones
lesbianes i trans, especialment en feines tradicionalment
masculinitzades. La Creatura neix al 2017, arran de la
col·laboració de tres activistes feministes, i es vehicula a través
d’una base de dades que recull, precisament, els projectes
d’ocupació i autoocupació que es volen visibilitzar.
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La Raposa
La Raposa és una cooperativa de treball formada per dones.
Gestiona un bar vegà i una llibreria feminista, i obre un espai
de trobada al barri on es desenvolupen tallers i activitats
veïnals. La proposta de La Raposa es basa en oferir un espai
que aculli a tot tipus de persones, en la seva diversitat, i on es
pugui reflexionar de manera transversal sobre altres models
de consum, de participació i de vida. Tot plegat, amb un
èmfasi especial en la dimensió de gènere i animalista.
La Raposa està formada actualment per quatre persones assalariades i gairebé un
centenar de persones voluntàries.

Lluna del Clot
La Lluna del Clot és un col·lectiu del Clot-Camp de l’Arpa que
neix al 2016 per tal de construir un barri cada cop més feminista.
L’objectiu de les seves integrants (actualment una vintena) és
formar-se, sensibilitzar i impulsar la transformació social. A més,
es busca conformar un espai feminista de seguretat no mixt per
a dones del barri.

Mujeres Pa'lante
És un grup de dones de diversos països d’origen que ha decidit crear un espai per
trobar-se, reconèixer-se, acompanyar-se i oferir-se solidaritat. En definitiva, es tracta
de trobar un camí comú per aconseguir un món millor i més just per a tots i totes.
Aquesta associació presta serveis d’atenció psicològica, formació i
assessoria jurídica, sociolaboral i informàtica.
La seva missió està estretament vinculada a la idea que cal
treballar de manera col·lectiva en la defensa del bé comú. Entre
altres objectius, Mujeres Pa’lante promou una societat que
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s’oposi a qualsevol discriminació, amb menys prejudicis i amb més responsabilitat cap
a les persones que passen per una situació precària. Són partidàries de la solució
pacífica dels conflictes, raó per la qual creuen en la mediació entre les dones.
En l’actualitat, l’equip de Mujeres Pa’lante compta amb quatre persones assalariades i
dues no assalariades.

On Són Les Dones
La iniciativa #OnSónLesDones s’organitza a
principis de juny del 2017 per denunciar la
discriminació sistemàtica de les opinadores
als mitjans de comunicació de Catalunya.
Actualment, el grup aglutina mig centenar de dones, que treballen en el recompte de
les persones que opinen als mitjans de comunicació catalans. Recullen les dades
segregades per sexe i, a continuació, publiquen els resultats Internet. A través d’un
blog, un compte de Twitter i un de Facebook, difonen la informació recollida i
interpel·len els mitjans, demanant-los que donin veu i escoltin l’expertesa de les
dones.

Plataforma Unitària Contra les Violències de Gènere
És una plataforma fundada l'any 2002, i constituïda com a
associació des del 2004,que té com a missió lluitar per a
l’eradicació de la violència masclista. L’organització treballa per
desenvolupar estratègies que puguin vèncer les resistències al
canvi de bona part de la societat, ancorada en una cultura
masclista i patriarcal.
En l’actualitat, la Plataforma compta amb un equip de cinc persones assalariades i al
voltant de dues-centes persones voluntàries. Està formada per 121 entitats, que tenen
l'estatus de sòcies. Des de la Plataforma, es mostren convençudes que el treball en
xarxa és la seva força. El seu àmbit geogràfic d’actuació és tot el territori català, tot i
que la col·laboració amb organitzacions de dones de tot l'Estat i d'Europa marca també
el seu dia a dia.
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Projecte Vaca, Associació de Creadores Escèniques
Projecte Vaca és una associació de creadores escèniques
constituïda l'any 1998 amb voluntat de potenciar la incidència
de les dones creadores en tots els nivells del sector
professional. Duu a terme una tasca permanent d'investigació,
experimentació i producció en l'àmbit de la creació escènica.
En l’actualitat, conformen el Projecte Vaca al voltant de 25 dones. Tenen dues cites
anuals amb el públic: el cicle d'autoria femenina contemporània Primavera Vaca, d’una
banda, i el Novembre Vaca, la mostra anual de les creacions fetes per les sòcies, de
l’altra.

Sindihogar / Sindillar
És el primer sindicat independent de dones treballadores
de la llar i la cura a l’Estat espanyol. Des del seu
naixement, al novembre del 2011, treballa amb la Bonne
el seu projecte integral, l’objectiu del qual és
desenvolupar l’autonomia i l’apoderament de les
treballadores de la llar a través d’activitats dissenyades i
executades per les mateixes afiliades, com les jornades
Migròctones. A més a més, en col·laboració amb la
Universitat de Barcelona, Sindihogar / Sindillarofereix un
servei d’assessoria legal amb especialitat d’estrangeria i laboral.
En l’actualitat, Sindihogar / Sindillar compta amb la feina d’una persona assalariada i
mig centenar de persones voluntàries.

SUDS, Associació Internacional de Solidaritat i Cooperació
És una associació de solidaritat, feminista i
internacionalista, que neix al juny del 2013.La
seva tasca està marcada pel compromís amb un
model de transformació social que contribueixi a
crear alternatives al sistema capitalista, racista i
patriarcal, i que permeti eradicar les desigualtats i les profundes iniquitats. L’objectiu
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de SUDS és transformar el món des de la base i de la mà d’organitzacions, col·lectius i
moviments socials que lluiten per la justícia global. Actualment, SUDS compta amb un
equip de cinc persones assalariades, al voltant de 15 persones voluntàries i 25 sòcies.

Tamaia Viure Sense Violència, SCCL
Tamaia és una cooperativa d’iniciativa social i una entitat
pionera en l’abordatge de la violència masclista. Va néixer l’any
1992 per oferir a les dones en situació de violència masclista
suport emocional i teràpia especialitzada. Al mateix temps,
Tamaia treballa per la transformació de l’ordre simbòlic
patriarcal i el canvi social per fer possible un món més just per a
les dones.
L’eix que ha articulat la tasca de l’entitat, al llarg de tota la seva trajectòria, ha estat
donar suport a les dones que decideixen sortir de l’engranatge de la violència i
acompanyar-les en el procés de recuperació. Amb aquest objectiu, l’entitat ofereix
eines per aprofundir en el coneixement i els canvis de les violències masclistes a través
d’accions de sensibilització, prevenció i formació a professionals.
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2.2. Espais de confluència
L’objectiu d’enfortir la xarxa del moviment feminista passa necessàriament per la
recerca d’espais de confluència i col·laboració. En aquest sentit, el qüestionari ha
permès identificar àrees d’expertesa comunes i xarxes de cooperació ja existents.

Àrees d’expertesa
El qüestionari proposava un total de 44 categories d’expertesa, que les participants
havien de seleccionar en funció de les pròpies àrees de treball. Addicionalment, un
camp obert permetia incloure altres categories no previstes.
Per tal d’aproximar-nos als resultats i facilitar-ne la lectura, hem sintetitzat les 44
categories d’expertesa definides al qüestionari en 11 grans blocs, sota els epígrafs
següents:







Acció comunitària
Cooperació
Cultura
Drets
Economia feminista i empresa
Educació i recerca







Internet i noves tecnologies
Minories i col·lectius en situació
d’especial vulnerabilitat
Salut
Seguretat
Violències masclistes

A cadascun dels epígrafs s’hi han assignat algunes de les categories d’expertesa
proposades al qüestionari (en alguns casos, les categories són presents en més d’un
bloc). Posteriorment, s’han elaborat taules amb els principals resultats de l’enquesta.
No s’han tingut en compte per a les taules les categories que les participants han
indicat en el camp obert addicional.
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BLOC D’EXPERTESA 1: ACCIÓ COMUNITÀRIA
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius v

Diversitat
cultural

Drets
econ.,
socials i
culturals

Gestió de
conflictes

Lideratges
de dones

Persones
en risc
d’exclusió

Urbanisme

Acathi
CalalaFondo de
Mujeres
Casa Iberoam.
de la Mujer
Col·lectiu
Punt 6
CooperAcció
Creación
Positiva
DDiPAS
Diàlegs
de Dona
Dones
Juristes
El Aleteo
Desequilibrado
Enruta’t
F. Secretariado
Gitano
Fundació Surt
Fil a l'Agulla
Gogara
La Bonne
Lluna del Clot
Matriu
On són les
dones
Projecte Vaca
Sindihogar /
Sindillar
SUDS
Tamaia
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BLOC D’EXPERTESA 2: COOPERACIÓ
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

Cooperació per
al desenvolupament

Educació per
al desenvolupament

v

Acathi
APFCIB
Calala Fondo
de Mujeres
Casa Iberoam.
de la Mujer
CooperAcció
Creación
Positiva
Diàlegs
de Dona
El Aleteo
Desequilibrado
Fil a l’Agulla
Gogara
La Bonne
La Raposa
Mujeres
Pa’lante
SUDS
Tamaia
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BLOC D’EXPERTESA 3: CULTURA
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Arts
escèniques

Comunicació

Cultura

Diversitat
cultural

Drets
econòmics,
socials i
culturals

Acathi
Averlasailas
Calala Fondo
de Mujeres
Casa Iberoam.
de la Mujer
CooperAcció
Cultura Trans
Diàlegs de
Dona
Dones Juristes
Drac Màgic
El Aleteo
Desequilibrado
F. Secretariado
Gitano
Fil a l’Agulla
Fundació Surt
Gogara
La Bonne
La Creatura
La Raposa
Lluna del Clot
On són les
dones
Projecte Vaca
Sindihogar /
Sindillar
SUDS
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Entitats i
col·lectius

Àrees
d’expertesa >

v
Tràfic d’éssers
humans

Prostitució

Persones
privades de
llibertat

Persones en risc
d’exclusió

Migracions

Incidència per al
canvi de pol.
públiques

Drets sexuals i
reproductius

Drets laborals

Drets econ.,
socials i culturals

Drets de les
persones
LGBTIQA

Drets de
les dones

Drets civils
i polítics

Aspectes jurídics

Asil

BLOC D’EXPERTESA 4:DRETS

A.A.D.A.S.

Acathi

APFCIB

Averlasailas

Ca la Dona

Calala Fondo
de Mujeres

Candela

Casa Iberoam.
de la Mujer
Col·lectiu
Punt 6
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Entitats i
col·lectius
v
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Drets de les
persones
LGBTIQA

Drets de
les dones

Drets civils
i polítics

Aspectes jurídics

Asil

Àrees
d’expertesa >

CooperAcció

Creación
Positiva

Cultura Trans

DDiPAS

Diàlegs de
Dona

Dones juristes

Drac Màgic

El Aleteo
Desequilibrado

Enruta’t

F. Secretariado
Gitano

Fil a l’Agulla
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Àrees
d’expertesa >

Fundació Surt

Fúria Femin.
del Fort Pienc
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On són les
dones
Plataforma U.
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BLOC D’EXPERTESA 5: ECONOMIA FEMINISTA I EMPRESA
. Resultats de la investigació
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Cures i
treball no
remunerat

Desigual.
econòmica

Drets
econ.,
socials i
culturals

Inserció
sociolaboral

Lideratges
de dones

Món
empresarial

Ca la Dona
Calala Fondo
de Mujeres
Col·lectiu
Punt 6
CooperAcció
DDiPAS
Dones Juristes
El Aleteo
Desequilibrado
F. Secretariado
Gitano
Fil a l’Agulla
Fundació Surt
Gogara
La Bonne
La Creatura
Lluna del Clot
Matriu
On són les
dones
Sindihogar /
Sindillar
SUDS
Tamaia
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BLOC D’EXPERTESA 6: EDUCACIÓ I RECERCA
2. Resultats de la investigació
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Acadèmia i
recerca

Educació
afectiva i
sexual

Educació no
formal

Educació no
sexista

Educ. per al
desenvolupament

A.A.D.A.S.
Acathi
AMIT - CAT
APFCIB
Averlasailas
Ca la Dona
Calala Fondo
de Mujeres
Candela
Col·lectiu
Punt 6
CooperAcció
Creación
Positiva
Cultura Trans
Diàlegs de
Dona
Drac Màgic
El Aleteo
Desequilibrado
Enruta’t
F. Secretariado
Gitano
Fil a l’Agulla
Fundació Surt
Fúria Femin.
del Fort Pienc
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Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Acadèmia i
recerca

Educació
afectiva i
sexual

Educació no
formal

Educació no
sexista

Educ. per al
desenvolupament

Gogara
La Bonne
La Raposa
Lluna del Clot
Matriu
Plataforma U.
contra les VdG
SICAR cat
SUDS
Tamaia
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BLOC D’EXPERTESA 7: INTERNET I NOVES TECNOLOGIES
2.
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

Ciberfeminisme

Comunicació

Internet i tecnologia

v

Drac Màgic
El Aleteo
Desequilibrado
La Bonne
La Creatura
Matriu
On són les
dones

38

Tràfic
d’éssers
humans

Prostitució

Persones
privades de
llibertat

Persones en
risc
d’exclusió

Minories

Migracions

Matrimonis
forçats

Lluita contra
les discrimin.

Infància i
adolescència

v
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Entitats i
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Àrees
d’expertesa >

Asil

BLOC D’EXPERTESA 8: MINORIES I COL·LECTIUS EN SITUACIÓ D’ESPECIAL VULNERABILITAT
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BLOC D’EXPERTESA 9: SALUT
.
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Drets
sexuals i
reprod.

Educació
afectiva i
sexual

Medi
ambient
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Prostitució
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sexuals

A.A.D.A.S.
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Averlasailas
Ca la Dona
Calala Fondo
de Mujeres
Candela
Casa Iberoam.
de la Mujer
Col·lectiu
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CooperAcció
Creación
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Dona
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Àrees
d’expertesa >
Entitats i
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BLOC D’EXPERTESA 10: SEGURETAT
2.
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

Gestió de
conflictes

Militarisme

Seguretat

Urbanisme

v

Col·lectiu
Punt 6
El Aleteo
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Enruta’t
Fil a l’Agulla
Gogara
Lluna del Clot
Matriu
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BLOC D’EXPERTESA 11: VIOLÈNCIES MASCLISTES
2.
Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Lluita
contra les
discrim.
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forçats
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sexuals

A.A.D.A.S.
Acathi
APFCIB
Averlasailas
Calala Fondo
de Mujeres
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de la Mujer
Col·lectiu
Punt 6
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Dona
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44

Àrees
d’expertesa >
Entitats i
col·lectius

v

Lluita
contra les
discrim.

Matrimon.
forçats

Mutilació
genital
femenina

Tràfic
d’éssers
humans

Violències
masclistes

Violències
sexuals

La Bonne
La Raposa
Lluna del Clot
Matriu
On són les
dones
Plataforma U.
contra les VdG
SICAR cat
SUDS
Tamaia

45

Xarxes
El qüestionari ha permès observar que una àmplia majoria de les entitats i col·lectius
participants (gairebé el 90%) formen part d’una xarxa o plataforma que aglutina altres
organitzacions.
Gràfic 1: Formeu part d’alguna xarxa o plataforma que aglutini més entitats o col·lectius?
No
11%

Sí
89%

El conjunt d’entitats i col·lectius participants al projecte són presents gairebé un
centenar de xarxes i plataformes, que es detallen a continuació segons l’àmbit
territorial d’incidència.

PLATAFORMES I XARXES D’ÀMBIT MUNICIPAL











Acord Ciutadà per una Barcelona Inclusiva
Consell de Dones de Ciutat Vella
Consell de la Joventut de Barcelona
Consell Municipal de Dones de Barcelona
Consell Municipal d'Immigració de Barcelona
Consell Municipal LGTBI de Barcelona
Coordinadora de Col·lectius Feministes de Barcelona
Coordinadora de la Llengua (Pla d'acollida de l'Ajuntament de Barcelona)
FIRE!! - Mostra Internacional de Cinema Gai i Lesbià
Fundació Tot Raval
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Plataformes i Consells de Cooperació i Solidaritat de Granollers, Sant Boi de
Llobregat, Vilanova i la Geltrú, Santa Coloma de Gramenet i l’Hospitalet de
Llobregat
Protocol de dol de la ciutat contra les violències masclistes
Ràdio Contrabanda FM
Ravaldona – Taula d’associacions de dones del Raval
Taula de treball contra la feminització de la pobresa
Taula tècnica per l’Abordatge Integral del Treball Sexual a Barcelona
Xarxa BCN Antirumors

PLATAFORMES I XARXES D’ÀMBIT CATALÀ
























Asil.cat
Associació Ca la Dona (inclosa la Comissió per a l’organització del 8 de març)
Campanya pel Dret a l’Avortament Lliure i Gratuït
Comissió de seguiment del Protocol de protecció de les víctimes del tràfic
d’éssers humans a Catalunya
Comissió nacional per una intervenció coordinada contra la violència masclista
Comitè 1r de desembre – Plataforma unitària d’ONG-Sida de Catalunya
Consell Nacional de Dones de Catalunya
Consell Nacional LGTBI
Coordinadora de Ràdios Lliures de Catalunya
Entitats Catalanes d’Acció Social (ECAS)
Grup d’acollida de les persones refugiades
Grup de treball de protecció internacional
Institut Català de les Dones (ICD)
La Bonne (Centre de Cultura de Dones Francesca Bonnemaison)
LaFede.cat – Organitzacions per a la justícia global
Las Kellys
Las Libélulas
Moviment Laic i Progressista
Mujeres Migrantes Diversas
Mujeres Pa’lante
Novembre feminista
Observatori de les dones als mitjans de comunicació
Plataforma La Gronxadora – Educació i gènere
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Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere
Taula Catalana per la Pau i els Drets Humans a Colòmbia
Taula del Tercer Sector
Taula d'Immigració
Taula Interinstitucional contra el Tràfic d’Éssers Humans
Xarxa de Coeducació
Xarxa de Dones Directives i Professionals de l’Acció Social (DDiPAS)
Xarxa de Dones per la Salut
Xarxa d'Economia Social i Solidària (XES); en algun cas, Comissió de cures i
comissió d'economia feminista dins la XES
Xarxa feminista
Xarxeta de dones feministes contra la violència

PLATAFORMES I XARXES D’ÀMBIT ESTATAL













Asociación Española de Fundaciones
CIMA – Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales
COMPI – Coordinadora de Organizaciones de Mujeres para la Participación y la
Igualdad
Coordinadora de ONGD españolas en El Salvador
Coordinadora de ONGD-España (CONGDE)
Coordinadora estatal de VIH y sida (CESIDA)
Coordinadora Feminista estatal
FAMUVI – Federación de Mujeres Violadas
Federación Estatal de Planificación Familiar
Federación Estatal LGTB (FELGTB)
Mujeres en las Artes Visuales
Red TRAMA - Coordinadora de Muestras y Festivales de cine, vídeo y
multimedia realizados por mujeres

PLATAFORMES I XARXES D’ÀMBIT EUROPEU



Arcigay (Itàlia)
EU e-platform against Trafficking in Humans Beings
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Eurosal – Espai de coordinació d’ONG europees i d’El Salvador per incidir en les
relacions de la UE i Amèrica Central
Grupo Sur – Xarxa europea de cooperació internacional amb Amèrica Llatina i
Carib
ILGA Europe
Informelle Gruppe (Àustria)
La Caja de Pandora
Platform for Intercultural Europe
Roots and roads (Alemanya)
Stonewall (Regne Unit)
WAVE – Women Against Violence Europe
WIDE+ – Xarxa europea de dones en desenvolupament

PLATAFORMES I XARXES D’ÀMBIT INTERNACIONAL
















Alianza por una Cooperación Feminista Global
AWID – Associació pels drets de les dones i el desenvolupament
Campanya “No al TTIP”
EDGE Funders Alliance
IPPF– Federació Internacional de Planificació Familiar
Gender HUB – UN Habitat
OIDHAC – Oficina internacional dels drets humans Acció Colòmbia
Plataforma CEDAW Sombra (Espanya) i CEDAW Ombra (Catalunya)
Red de Mujeres Latinoamericanas y del Caribe en España
INWF – Xarxa internacional de fons de dones
Red Ma(g)dalenas
Women Transforming Cities
Women’s Major Group
Women’s March
Xarxa internacional de dones per una vida lliure de violències
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2.3. Estructura i recursos de les organitzacions
La diagnosi parteix de la hipòtesi que l’estructura, els recursos i les dinàmiques de
funcionament de les entitats i col·lectius tenen un impacte significatiu en les seves
estratègies comunicatives i la seva visibilitat en l’espai públic.
A través del qüestionari, s’ha volgut posar el focus en els aspectes estructurals més
directament relacionats amb la comunicació. Els resultats obtinguts mitjançant
l’enquesta es presenten a continuació.

Decisions sobre l’estratègia comunicativa i responsabilitats
En la presa de decisions sobre l’estratègia comunicativa d’una entitat o col·lectiu,
acostumen a participar diferents òrgans o estructures. És per això que, quan s’ha
demanat a les entitats com defineixen les seves estratègies, s’ha plantejat una
pregunta de resposta múltiple (les organitzacions han marcat tots els òrgans que
intervenen en la presa de decisions).
Tenint en compte aquest aspecte, els resultats indiquen que en la majoria dels casos
(60%) l’assemblea és un òrgan rellevant per a la presa de decisions sobre l’estratègia
comunicativa. A més, en gairebé la meitat de les entitats (46%) hi intervenen
comissions de treball, i la junta directiva és també un òrgan decisiu en una tercera part
dels casos (35%). Pel que fa a la presidència, només en un 3% de les respostes les
organitzacions l’han identificat com a òrgan rellevant en la presa de decisions sobre
comunicació.
A nivell metodològic, cal destacar que s’ha afegit la categoria “Equip tècnic / de
coordinació” a posteriori. Es tracta d’una opció que el 14% de les entitats i col·lectius
participants ha indicat en el camp obert “altres”. S’ha considerat que era un
percentatge prou significatiu com per incloure’l al gràfic de resultats. Cal tenir present,
però, que potser més entitats l’haguessin marcat si hagués estat al qüestionari. En
qualsevol cas, s’ha volgut destacar la rellevància d’una categoria que no s’havia previst
en el disseny metodològic.
En la lectura dels resultats d’aquesta qüestió, òbviament, cal tenir en compte que les
respostes estan condicionades per l’estructura general de l’entitat o col·lectiu. Així, per
exemple, el baix percentatge de l’opció “presidència” cal emmarcar-lo en el context
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d’un grup divers d’entitats i col·lectius, en alguns dels quals aquesta figura és
inexistent.
Gràfic 2: A través de quins òrgans preneu decisions sobre la vostra estratègia de
comunicació?

Assemblea

59%

Comissions de treball

46%

Junta directiva

35%

Equip tècnic / de coordinació

President/a

14%

3%

Pel que fa a la distribució de responsabilitats en relació a la comunicació, amb
freqüència són diverses les persones que se n’encarreguen (en un 43% dels casos).
Com en el gràfic anterior, cal llegir els resultats tenint en compte que la pregunta sobre
qui assumeix tasques de comunicació permetia una resposta múltiple. Per tant, tot i
que en la majoria d’entitats i col·lectius la comunicació estigui assignada a diverses
persones, pot observar-se que aquesta opció és compatible amb altres (per exemple,
l’existència d’una comissió o la subcontractació d’alguns serveis).
Una tercera part de les entitats i col·lectius han indicat que la comunicació és
responsabilitat d’una persona específica, mentre que en una cinquena part dels casos
la responsabilitat està repartida entre totes les participants (19%). Un 8% de les
organitzacions han optat també per subcontractar el servei (no s’especifica si s’han
externalitzat el conjunt de les tasques comunicatives o només una part).
És important tenir en compte que entre les opcions de resposta hi havia “No se
n’encarrega ningú”. L’opció no és visible al gràfic 3 perquè cap entitat l’ha seleccionat.
Per tant, cal pressuposar que en totes les entitats hi ha qui s’encarrega de la
comunicació.
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Gràfic 3: Qui s’encarrega de la comunicació a la vostra entitat o col·lectiu?
Hi ha diverses persones que se n’encarreguen

43%

Hi ha una persona específica

32%

Es fa entre totes

19%

Hi ha una comissió constituïda que se
n’encarrega

16%

Altres

16%

Servei subcontractat

8%

La majoria de les entitats i col·lectius participants en l’enquesta han optat per no
designar portaveus (57%). Ara bé, és prou significatiu el nombre d’organitzacions que
sí que en tenen (43%). Entre aquestes últimes, la majoria compten amb diverses
persones que exerceixen com a portaveus (50%). En una quarta part dels casos
aquesta tasca es reparteix entre totes les participants de l’entitat o col·lectiu, mentre
que en una altra quarta part dels casos és sempre la mateixa persona qui exerceix de
portaveu.
Gràfic 4. Teniu portaveu?

No
57%

Sí
43%
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Gràfic 5: Qui exerceix de portaveu?

Totes podem ser
portaveus, en
funció de la
situació
25%

Sempre exerceix
com a portaveu la
mateixa persona
25%

Diverses
persones
exerceixen com a
portaveus
50%

Capacitats
Pel que fa a la formació de les persones que es dediquen a la comunicació dins les
entitats, en pràcticament la meitat d’aquestes hi ha com a mínim una persona amb
formació superior en comunicació. De la resta, en un 24% dels casos alguna de les
persones que es dediquen a la comunicació han fet alguna formació i en un altre 24%
dels casos no tenen cap formació vinculada a la comunicació.
Gràfic 6: Les persones que es dediquen a la comunicació, quina formació tenen?

Altres
6%

Almenys una
d’elles ha realitzat
alguna formació
en comunicació
24%

Cap d’elles té
formació en
comunicació
24%

Almenys una
d’elles té formació
universitària en
comunicació
46%
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Si es comparen les dades anteriors amb l’experiència acumulada, s’observa que del
24% d’entitats on les persones que s’encarreguen de la comunicació no tenen
formació específica, com a mínim en un 10% casos disposa d’experiència en tasques
comunicatives.
Vora el 80% de les entitats i col·lectius compten amb persones amb més d’un any
d’experiència en comunicació (en el 46% dels casos, l’experiència supera els tres anys).
Gràfic 7: Les persones que es dediquen a la comunicació, quina experiència tenen
(independentment de la formació)?

Cap d’elles té
experiència d’un
any o més
14%

Altres
5%

Almenys una
d’elles té una
experiència de
més de tres anys
46%

Almenys una
d’elles té una
experiència d’entre
un i tres anys
35%

Temps
Mentre que la totalitat de les organitzacions asseguren que hi ha algú que assumeix les
tasques comunicatives (veure gràfic 3), quan es pregunta sobre les hores setmanals
destinades a la comunicació s’observa com hi ha un 5% de les entitats i col·lectius
afirmen no dedicar-n’hi cap.
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Gràfic 8: Dedicació de temps a la comunicació

No dediquen
temps a la
comunicació
5%

Dediquen temps
a la comunicació
95%

Entre les organitzacions que han indicat que dediquen un temps setmanal a les
tasques comunicatives (95% de la mostra), el més comú és que hi destinin menys de 3
hores setmanals de mitjana. Aquesta ha estat l’opció seleccionada pel 37% de les
organitzacions. També és freqüent una dedicació d’entre 3 i 8 hores setmanals (34%
dels casos). L’opció d’entre 9 i 20 hores setmanals ha estat marcada per un 9%
d’organitzacions, i la d’entre 21 i 40 hores (és a dir, entre mitja i una jornada laboral)
ha estat seleccionada per un 20%. Cal dir que cap entitat o col·lectiu ha marcat l’opció
“Més de 40 hores setmanals”, que també era al qüestionari.
Gràfic 9: (De les entitats que dediquen temps a la comunicació) Quantes hores setmanals
dediqueu de mitjana a la comunicació?
37%
34%

20%

9%

Menys de 3

Entre 4 i 8

Entre 9 i 20

Entre 21 i 40
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La distribució d’hores dedicades a la comunicació varia significativament segons si
l’entitat compta o no amb persones remunerades. Com mostra el gràfic següent, les
entitats amb persones remunerades dediquen, en el seu conjunt, més hores a la
comunicació.
Entre les entitats i col·lectius que no compten amb persones remunerades però
dediquen hores a la comunicació, la franja es mou entre “menys de 3 hores” (67%) i
“entre 4 i 8 hores” (33%).
En canvi, entre les organitzacions que sí que remuneren, la distribució és més variada.
Una quarta part de les entitats (27%) hi dediquen menys de tres hores, però el mateix
percentatge es troba en una dedicació d’entre 21 i 40 hores. Una tercera part de les
organitzacions dediquen entre 4 i 8 hores a la comunicació (un percentatge molt
proper al de les organitzacions sense persones remunerades). La franja menys
prevalent és la d’entre 9 i 20 hores.

Gràfic 10: (Entre les entitats que dediquen temps a la comunicació) Quantes hores setmanals
dediqueu de mitjana a la comunicació? Comparativa entre entitats amb persones
remunerades i no remunerades
67%

35%

33%

27%

27%

12%

0%
Menys de 3

Entre 4 i 8

Entitats amb persones remunerades

Entre 9 i 20

0%
Entre 21 i 40

Entitats sense persones remunerades

56

A l’hora de posar el focus en la remuneració de les hores destinades a la comunicació,
s’han observat les dades relatives a les entitats i col·lectius que compten amb persones
remunerades. Gairebé un 20% d’aquestes organitzacions no remunera cap de les hores
dedicades a la comunicació, i un altre 20% en remunera menys de 3 setmanals. Una
quarta part en remunera entre 4 i 8, i un percentatge similar en remunera entre 21 i
40. El 12% restant remunera entre 9 i 20 hores destinades a la comunicació.
Gràfic 11: (Entre les entitats que compten amb persones remunerades) Quantes de les hores
dedicades a comunicació són remunerades?

27%
23%
19%

19%

12%

Cap

Menys de 3

Entre 4 i 8

Entre 9 i 20

Entre 21 i 40

És interessant observar comparativament les hores remunerades i no remunerades
que les organitzacions destinen a la comunicació. Perquè el resultat no sigui
distorsionat, s’han seleccionat per al gràfic 12 només les organitzacions que compten
amb persones remunerades.
Com ja es mostrava al gràfic 11, s’observa de nou que un 19% de les entitats que
compten amb persones remunerades i dediquen temps a la comunicació no
remuneren cap hora dedicada a la comunicació. En les franges on s’indica més
dedicació a la comunicació (entre 9 i 20 hores, i entre 21 i 40 hores setmanals) la
bretxa entre hores dedicades i hores remunerades és menor o fins i tot inexistent.
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Gràfic 12: (Entre les entitats amb persones remunerades i que dediquen hores a la
comunicació) Comparativa de les hores dedicades a comunicació i les hores remunerades de
comunicació

35%

27%

27%

27%
23%

19%

19%

12% 12%

Cap

Menys de 3

Entre 4 i 8

Hores dedicades a la comunicació

Entre 9 i 20

Entre 21 i 40

Hores remunerades de comunicació

La manca de recursos econòmics s’intueix com un factor que afecta de manera molt
significativa les estratègies de comunicació de les entitats i col·lectius. Així ho ha
apuntat una de les entitats de la mostra: “La nostra relació amb els mitjans així com
amb tot el treball de comunicació es veu completament condicionada per la manca de
recursos econòmics. Com som una entitat molt petita, tots els recursos econòmics els
destinem per dur a terme els projectes i en els sous de lxs tècnics. Per tant, això fa que
entre totxs portem el tema de les xarxes però ho fem fora de les hores de treball. No
és per falta de ganes i/o competències, a vegades, si no per falta de temps i recursos
que no podem dedicar el nostre temps a aquesta tasca. No representa una prioritat i
és una tasca desplaçada dins de la voràgine i la urgència d'altres.” En la mateixa línia,
una altra entitat ha expressat: “La comunicació és la nostra assignatura pendent,
manca de recursos i de temps però moltes ganes d'impulsar-la!”.

Continguts
Quan es demana sobre quins temes comuniquen entitats i col·lectius, el 97% de les
participants asseguren que ho fan sobre les activitats o accions que duen a terme. A
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més, al voltant de dues terceres parts de les organitzacions comuniquen sobre elles
mateixes (78%) i sobre la seva àrea d’expertesa (65%). No és possible saber, però, a
través del qüestionari, quin pes atorguen a cadascun d’aquests continguts.
Cal destacar que, entre les respostes indicades a la categoria “Altres” (era de camp
obert), diverses entitats i col·lectius han especificat que comuniquen sobre activitats i
accions d’organitzacions aliades.
Gràfic 13: Sobre què comuniqueu?

Sobre les activitats o accions que duu a
terme la nostra entitat o col·lectiu

97%

Sobre la nostra entitat o col·lectiu

78%

Sobre la nostra àrea d’expertesa

Altres

65%

27%
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2.4. Usos i competències
En la diagnosi s’ha volgut analitzar quin és l’ús que entitats i col·lectius fan de diferents
eines comunicatives, per tal de detectar àrees de millora i ajustar la fase formativa a
les necessitats de les organitzacions.

Correu electrònic
Pràcticament totes les organitzacions participants en el diagnòstic disposen d’un
correu electrònic genèric (97%).
Gràfic 14: Disposeu de correu electrònic genèric?
No tenen correu
electrònic genèric
3%

Tenen correu
electrònic genèric
97%

Una àmplia majoria de les entitats que disposen de correu electrònic genèric (97% de
la mostra) el consulten amb una freqüència diària (72%) o gairebé (el 3% de les
organitzacions el consulten tres cops a la setmana o més).
En canvi, aproximadament una cinquena part de les organitzacions realitzen una única
consulta setmanal, i un 6% ho fan amb una periodicitat mensual.
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Gràfic 15: Amb quina freqüència reviseu el correu genèric de l'entitat?
72%

19%

6%

3%
Diària

Tres cops a la
setmana o més

Setmanal

Mensual

Pel que fa als butlletins electrònics, un 49% de les organitzacions participants en
l’enquesta n’envien. D’aquestes, el 23% ho fan amb una periodicitat setmanal o
quinzenal; en el 22% dels casos la freqüència és mensual, i en el 17%, bimestral o
trimestral. En el 39% restant, les entitats i col·lectius no tenen establerta una
periodicitat específica.
Gràfic 16: Si envieu butlletins electrònics, indiqueu-nos amb quina freqüència ho feu
Setmanal

6%

Quinzenal

17%

Mensual

Bimestral

Trimestral

Sense periodicitat específica

22%

6%

11%

39%
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Web o blog
Gairebé el 90% de les entitats i col·lectius de la mostra tenen web o blog propis.
Aquesta dada es complementa, com es veurà més endavant, amb la presència de totes
les organitzacions en una o més xarxes socials.
Gràfic 17: Teniu web o blog?
No
11%

Sí
89%

D’entre les entitats que tenen web o blog propis, una àmplia majoria (66%) n’actualitza
els continguts amb una freqüència mensual o superior.
Gràfic 18: Amb quina freqüència mitjana l’actualitzeu?

Dos cops a la setmana o més

Setmanal

Quinzenal

Mensual

Menys d’un cop al mes

6%

16%

13%

28%

38%
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Xarxes socials
Totes les entitats i col·lectius de la mostra són presents en una o més xarxes socials. De
fet, aproximadament el 13% de les organitzacions tenen presència a les quatre xarxes
socials que mencionava el qüestionari (Facebook, Twitter, Instagram i Youtube).
Gairebé totes les entitats i col·lectius tenen presència a Facebook (97%) i Twitter
(84%). S’observa que el 5% d’organitzacions que no tenen perfil propi a Facebook sí
que tenen compte a Twitter. La presència és menor a xarxes com Youtube (41%),
Instagram (27%) o altres plataformes. Entre aquestes últimes, les organitzacions han
indicat en el camp obert disponible xarxes com LinkedIn, Google+, Vimeo, Bambuser o
Scribd.
Gràfic 19: Sou presents a les xarxes socials? A quines?

97%
84%

41%
27%
14%

Facebook

Twitter

Instagram

Youtube

Altres

Si a més d’analitzar la presència a les xarxes es posa atenció en el compromís dels i les
internautes amb les organitzacions, s’observa que les xifres rellevants es troben, de
nou, a Facebook i Twitter.
A Facebook, un 31% de les organitzacions té entre 1.001 i 2.500 seguidores o amigues;
és també significatiu el 23% d’entitats i col·lectius que tenen més de 4.000 seguidores
o amigues. Són relativament poques les entitats amb menys de 500 perfils amb qui són
amigues o les segueixen.
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Cal que tenir en compte que aquestes dades poden veure’s lleugerament
distorsionades per la manera com es va enunciar la pregunta en el qüestionari (“ens
podríeu indicar quant(es) seguidor/es i/o amics/gues teniu a Facebook?”). Aquesta
formulació pot dur a diferents respostes. És per això que, posteriorment, s’ha dut a
terme una tasca de contrast i comprovació de les dades. Per a les organitzacions amb
pàgina a Facebook, s’ha tingut en compte el nombre de seguidors/es. Per a les que
tenien un perfil, s’ha recollit el nombre d’amics/gues.
Gràfic 20: Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es i/o amics/gues teniu a Facebook?
(variable recodificada per establir trams)
31%

23%
20%

14%
11%

Fins a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2500

De 2501 a 4000

Més de 4000

En el cas de Twitter, els percentatges més freqüents es troben en les franges de fins a
500 seguidores i entre 1.001 i 2.500 seguidores; cadascuna ha estat seleccionada pel
32% de les organitzacions. En canvi, i a diferència de Facebook, tenir més de 4.000
seguidores és poc habitual (10% de les entitats).
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Gràfic 21: Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Twitter? (variable recodificada
per establir trams)
32%

32%

19%

10%
6%

Fins a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2500

De 2501 a 4000

Més de 4000

Gràfic 22: Comparativa del nombre de seguidores i amistats a Facebook i Twitter

32%

31% 32%

23%
20%

19%

14%
11%
10%
6%

Fins a 500

De 501 a 1000

De 1001 a 2500
Facebook

De 2501 a 4000

Més de 4000

Twitter

El nombre d’entitats amb presència a Youtube i a Instagram és molt menor que a
Facebook i Twitter, motiu pel qual no es creu convenient metodològicament aportar
percentatges ni gràfiques perquè no són representatives. Si més no, sí que cal destacar
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que els perfils de Youtube que ha recollit l’estudi tenen, en la seva majoria, menys de
50 seguidors/es. En el cas d’Instagram, els perfils estan més diversificats i no permeten
apuntar tendències.
Per tal de valorar les dades anteriors, són interessants els resultats que presenta el VIII
Observatorio de Redes Sociales (2016), un estudi elaborat per la consultora The
Cocktail Analysis amb la col·laboració d’Arena Media. Segons aquesta recerca, un 88%
d’internautes de l’Estat espanyol té compte a Facebook; és la xarxa per excel·lència. En
segon lloc se situa Instagram, que ha seduït a un 41% d’internautes. Just darrere hi ha
Twitter (39% d’internautes), a qui Instagram ha pres recentment el segon lloc, i en
quarta posició se situa LinkedIn, on participen el 26% d’internautes.
L’estudi apunta també quins temes són rellevants per a cada xarxa social. Facebook i
Twitter són plataformes de continguts generalistes, on es parla de qualsevol tema (des
d’assegurances fins a esports, passant per la salut i l’actualitat, entre altres). L’ús
d’Instagram està més vinculat a “inspirar”, a “mostrar”. LinkedIn, en canvi, s’associa a
la utilitat, especialment en l’àmbit econòmic.
Pel que s’observa a la mostra amb què s’ha elaborat el diagnòstic de la Xarxa
Associativa de Comunicació Feminista, Facebook i Twitter són les xarxes clau per al
discurs feminista. Les entitats i col·lectius s’alineen amb els usos que predominen en
aquestes xarxes, amb continguts generalistes i d’actualitat, i són menys presents a
xarxes vinculades a l’entreteniment (com Instagram o Youtube) o a l’àmbit
professional (com LinkedIn).

Memes i GIF
Més de la meitat de les organitzacions que participen en l’estudi no utilitzen elements
gràfics com memes o GIF en la seva comunicació, mentre que un 41% de les
organitzacions sí que n’utilitza.
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Gràfic 23: Utilitzeu continguts gràfics com memes i GIF?

Sí
41%
No
59%

Comunicació oral
En l’àmbit de la comunicació oral, gairebé totes les organitzacions se’n surten bé o són
capaces de preparar bones ponències o presentacions en públic (92% dels casos). Tot i
això, a un 46% els agradaria millorar-les. A més, un 8% de les entitats i col·lectius
consideren que les ponències i presentacions en públic són una assignatura pendent i
necessiten millorar-les.
Gràfic 24: Podríeu valorar les vostres competències a l’hora de fer ponències o presentacions
en públic?
És una
assignatura
pendent,
necessitem
millorar-les
8%

Tenim
experiència i som
capaces de
preparar bones
ponències o
presentacions
46%

Ens en sortim bé
la majoria de
vegades, però
ens agradaria
millorar-les
46%
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Pel que fa a l’ús d’eines digitals de comunicació oral, més de tres quartes parts de les
entitats i col·lectius de la mostra no n’utilitzen. Entre les que sí que en fan servir (22%),
sobretot destaquen les que fan ús d’eines de gravació de so i de difusió de peces de
comunicació oral a través d’internet.

Gràfic 25: Utilitzeu eines digitals de comunicació oral?

Sí
22%

No
78%

Comunicació audiovisual
La meitat de les entitats i col·lectius participants en la diagnosi utilitzen eines de
comunicació audiovisual (51%).
Gràfic 26: Utilitzeu eines de comunicació audiovisual?

No
49%
Sí
51%
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Entre les organitzacions de la mostra que fan ús d’eines de comunicació audiovisual,
destaca sobretot la gravació amb càmeres (gairebé en el 80% dels casos) i amb
telèfons mòbils (68%). En menor mesura, es fan servir també programes d’edició de
vídeo (42%). Només una de cada cinc entitats utilitza streaming o altres eines de
comunicació audiovisual.
Gràfic 27: Si us plau, indiqueu-nos quines (eines de comunicació audiovisual)

Gravació amb càmeres

79%

Gravació amb telèfons mòbils

68%

Programes d’edició de vídeo

Gravació amb tauletes

42%

16%

Retransmissions de vídeo en directe a través
d’Internet (streaming)

11%

Altres

11%

Suports impresos
Gairebé totes les entitats i col·lectius (86%) han editat materials informatius en el
darrer any.
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Gràfic 28: Heu editat materials informatius en l’últim any (targetes, octavetes, manuals,
etc.)?

No
14%

Sí
86%

D’entre les entitats i col·lectius que han elaborat altres materials informatius en l’últim
any (86%), pràcticament quatre de cada cinc han editat díptics, tríptics i cartells (78%).
En menor mesura, però amb un percentatge encara significatiu, les organitzacions han
editat informes, memòries i estudis (56%) i targetes personals amb dades de contacte
(41%). En canvi, només entre un 13% i un 16% de les organitzacions participants han
editat manuals, octavetes, llibres o altres materials.
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Gràfic 29: Quins materials informatius heu editat en l’últim any?
Díptics, tríptics, etc.

78%

Cartells

78%

Informes, memòries, estudis

56%

Targetes personals amb dades de contacte

Manuals

41%

16%

Octavetes

13%

Llibres

13%

Altres

13%

Altres accions comunicatives
Altres accions comunicatives en què participen entitats i col·lectius són les xerrades i
taules rodones (en el 97% dels casos) i les accions de protesta al carrer (59%). En el
camp obert “altres”, algunes organitzacions han indicat que fan formació.

Gràfic 30: Amb quines altres accions comuniqueu des de la vostra entitat o col·lectiu?

Participació en xerrades i taules rodones

97%

Accions de protesta al carrer

Altres

59%

38%
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2.5. Relació amb periodistes i mitjans
Actituds
En la relació entre les organitzacions i mitjans de comunicació, s’observen diverses
actituds de partida. El gruix d’entitats i col·lectius (57%) assegura tenir una bona
predisposició respecte de la possibilitat de participar en mitjans, tot i mantenir certes
reserves. En els extrems, un 16% de les organitzacions afirma que la participació en
mitjans no és una prioritat, i gairebé una quarta part de les entitats i col·lectius es
mostren disposades i motivades.
Gràfic 31: Quina és la vostra actitud actual respecte de la possibilitat de participar en mitjans
de comunicació?

16%

57%

24%

3%

No està entre les nostres prioritats
Estem disposades però serem selectives; dependrà del mitjà, del format i de la
proposta
Estem disposades i motivades; volem aprofitar aquesta oportunitat d’incidència i
projecció
Altres

En la reunió de tancament del diagnòstic, es va demanar a les assistents que
expliquessin quins factors influïen en la seva decisió de participar o no en un mitjà.
Entre altres aspectes, les participants van destacar els següents:





La confiança en la o el periodista, que deriva d’un coneixement de la seva feina
(quin tipus d’informacions elabora), la seva capacitat d’empatia, etc.
La confiança en el mitjà, segons com s’hi acostuma a tractar la informació (més
o menys sensacionalisme, perspectiva de gènere, etc.).
La demanda que fa el mitjà (veu experta, testimoni, etc.).
La manca de control sobre la peça final, especialment, sobre com quedarà
recollit el propi missatge.
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El format (la televisió acostuma a generar més inseguretat).
El temps que s’ha d’invertir per participar, en relació a l’impacte que
s’aconseguirà.

Participació
Gairebé dues terceres parts de les entitats i col·lectius de la mostra han intentat
aparèixer o participar en mitjans de comunicació (enviant notes de premsa, convocant
rodes de premsa, etc.).
Gràfic 32: Heu intentat contactar o enviar informació a mitjans de comunicació (notes de
premsa, convocatòries a rodes de premsa, etc)?

No
38%

Sí
62%

Entre les organitzacions que han intentat participar en mitjans de comunicació (62%),
la sensació majoritària sobre el resultat de les accions empreses és “acceptable” (52%).
Una quarta part de les entitats i col·lectius valoren el resultat com a “dolent”, mentre
que una altra quarta part el considera “bo”. Cal destacar que cap de les organitzacions
participants en l’enquesta ha seleccionat les categories situades en els extrems (“molt
dolent” o “excel·lent”).
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Gràfic 33: Com valoreu el resultat d'aquestes accions?
52%

26%
22%

Dolent

Acceptable

Bo

El percentatge de les entitats i col·lectius que han participat en mitjans de comunicació
és més de vint punts superior al de les organitzacions que hi han intentat contactar.
Tot i així, el 16% de la mostra que ha indicat que no ha participat mai en mitjans. Quan
se’ls n’ha demanat el motiu, la majoria han assenyalat l’opció “Mai ens han reclamat
des dels mitjans de comunicació”. Destaca el fet que cap organització hagi seleccionat
els motius següents (que es plantejaven al qüestionari):





Fer visible el nostre discurs i la nostra feina no és una prioritat per a la nostra
entitat
El(s) mitjan(s) que ens han proposat participar no eren de la nostra confiança
Ens han demanat que participéssim, però no hem pogut encaixar-ho amb
l’agenda de l’entitat o col·lectiu
Ens han demanat que participéssim, però no ens hem sentit amb seguretat
suficient com per fer-ho
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Gràfic 34: Heu participat alguna vegada en un mitjà de comunicació?
No
16%

Sí
84%

Entre les entitats i col·lectius que han participat en mitjans de comunicació (84%), la
valoració global de l’experiència és positiva. Més de la meitat han indicat que la
valoració és “bona”, i fins i tot un 10% l’ha considerat “excel·lent”. El 37% restant l’ha
considerat “acceptable”. És remarcable que cap organització hagi escollit les opcions
de valoració “dolenta” o “molt dolenta”, que també s’incloïen al qüestionari.
Gràfic 35: Si heu seleccionat “Sí”, com valoreu l’experiència de forma global?

Excel·lent
10%

Acceptable
37%

Bona
53%
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Si es compara la satisfacció que generen les accions de contacte amb els mitjans de
comunicació i la participació efectiva en els mitjans, s’observa com aquesta última és
superior, en termes generals. De fet, els dos triangles del gràfic 36 mostren un viratge
en positiu (o negatiu, si es parteix de la valoració de les accions) de les dues preguntes.
Mentre que l’opció més freqüent de la valoració sobre la participació és “bona”, en el
cas de les accions de contacte predomina l’opció “acceptable”. A més, l’opció
“excel·lent” només apareix quan es parla de participació en mitjans, mentre que una
valoració “dolenta” només s’assenyala en el cas de les accions de contacte.
Gràfic 36: Comparativa de les respostes a la valoració del resultat de les accions de contacte
amb mitjans de comunicació i la valoració global de la participació en mitjans de
comunicació
Molt dolenta
60%
50%
40%
30%
20%

Excel·lent

Dolenta

10%
0%

Bona

Acceptable

Valoració del resultat de les accions de contacte amb mitjans de comunicació
Valoració global de la participació en mitjans de comunicació

Entre les entitats i col·lectius que han participat en mitjans de comunicació (84% de la
mostra), les freqüències de participació més habituals són una o dues vegades al llarg
del darrer any (43%) o més de dues vegades l’últim any (37%). En els extrems, un 13%
de les organitzacions ha aparegut en mitjans un cop al mes o més, i un 7% no ho ha fet
en cap ocasió al llarg del darrer any.
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Gràfic 37: Amb quina freqüència hi participeu?
43%
37%

13%
7%

Cap vegada en l’últim Una o dues vegades en Més de dues vegades Una vegada al mes o
any
l’últim any
en l’últim any
més, de mitjana, durant
l’últim any

Pel que fa a la regularitat, només un 8% de les entitats i col·lectius participants en
l’enquesta ha indicat que disposa d’un espai fix als mitjans de comunicació.
Gràfic 38: Participeu en algun espai fix als mitjans de comunicació?
Sí
8%

No
92%

A nivell territorial, les entitats i col·lectius que han participat en mitjans de
comunicació (84% de la mostra) ho han fet principalment en mitjans d’àmbit català
(65%). També és remarcable el percentatge d’organitzacions que han col·laborat amb
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mitjans locals i comarcals (52%) i amb mitjans d’àmbit estatal (39%). El percentatge
cau significativament quan se salta a l’àmbit internacional (6%).
La participació de les organitzacions en mitjans comunitaris i autogestionats (55%) i en
mitjans feministes (42%) ha estat també destacada.
Gràfic 39: Si heu seleccionat “Sí”, quin tipus de mitjans han estat?
Mitjans d’àmbit català

65%

Mitjans comunitaris i autogestionats

55%

Mitjans locals i comarcals

52%

Mitjans feministes

42%

Mitjans d’àmbit estatal

39%

Mitjans d’àmbit internacional

6%

Altres

6%
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2.6. Prioritats formatives
La part final del qüestionari s’ha dedicat a les necessitats formatives que les
organitzacions identifiquen com a prioritàries.
Per tal de copsar quines àrees desperten més interès entre entitats i col·lectius, i
definir millor les diferents càpsules formatives de la segona fase de la Xarxa Associativa
de Comunicació Feminista, el qüestionari proposava un total de 21 continguts.
Cada organització podia seleccionar un màxim de cinc ítems prioritaris. Els resultats
agregats d’aquesta selecció es presenten en el gràfic 40.
Gràfic 40: Sobre quins aspectes penseu que us pot ser més útil rebre formació?
Ús de les xarxes socials

41%

Elaboració de continguts per al web o blog

38%

Retransmissions de vídeo en directe a través …

32%

Posicionament i tècniques SEO

32%

Ús de programes de disseny i maquetació

32%

Redacció d’un comunicat

30%

Eines per parlar en públic

30%

Elaboració de continguts amb format periodístic

27%

Disseny web

27%

Preparació i enviament de butlletins electrònics

27%

Rutines laborals a les redaccions

22%

Gravació i edició de vídeo

22%

Comunicació en campanyes de…

22%

Ús de GIF i creació de memes

22%

Organització d’esdeveniments

16%

Límits de la llibertat d’expressió

11%

Disseny de blogs

8%

Transparència a les entitats

8%

Gravació i edició de so

5%

Aspectes bàsics sobre fotografia

5%

Preparació d’accions de protesta

5%
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Els 21 ítems proposats al qüestionari podrien agrupar-se en diferents blocs formatius.
A continuació, es presenta una proposta que podria estructurar el disseny de la fase
formativa. En alguns punts, s’inclouen anotacions sobre aspectes sobre el contingut de
les càpsules formatives que les organitzacions van comentar en la reunió de
tancament.


Bloc formatiu 1: Coneixement de les dinàmiques organitzatives i informatives
dels mitjans
o Rutines laborals a les redaccions: moments adequats per comunicar,
identificació de persones clau, organització d’una roda de premsa, com
sistematitzar el contacte amb mitjans, etc. (opció seleccionada pel 22% de
la mostra)
o Organització d’esdeveniments: com fer arribar la informació, com fer-la
atractiva, conèixer les agendes informatives, etc. (16%)
o Preparació d’accions de protesta: com aconseguir impacte i visibilitat (5%)



Bloc formatiu 2: Redacció de continguts en format periodístic
o Elaboració de continguts per al web o blog: com redactar per a Internet,
com sistematitzar l’actualització de continguts i com visibilitzar-los (38%)
o Redacció d’un comunicat o posicionament: quina extensió haurien de tenir,
quin estil, etc. (30%)
o Elaboració de continguts amb format periodístic: identificació de fets
noticiables, llenguatge, redacció d’una nota de premsa, vinculació dels
nostres temes a l’agenda periodística, etc. (27%)
o Preparació i enviament de butlletins electrònics (27%)



Bloc formatiu 3: Xarxes socials
o Ús de les xarxes socials: conèixer a quin públic s’adreça cada xarxa, quins
continguts són rellevants en cada plataforma, com varia el tipus de
llenguatge redaccional i visual que s’utilitza en cada xarxa, com arribar a un
públic divers, seguiment d’indicadors sobre l’impacte de les publicacions,
seguretat a les xarxes socials(41%)
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o Ús de GIF i creació de memes: com elaborar missatges que s’adeqüin als
objectius comunicatius, eines de creació i difusió de memes i GIF, quins
missatges funcionen i en quins moments (22%)
o Límits de la llibertat d’expressió: conèixer el marc legal, tant pel que fa als
drets com als límits existents –sobretot a les xarxes però també en altres
espais comunicatius, recursos de consulta i assessorament (11%)
o Aspectes bàsics sobre la fotografia (5%)


Bloc formatiu 4: Presència a Internet
o Posicionament i tècniques SEO (32%)
o Disseny web (27%)
o Disseny de blogs (8%)



Bloc formatiu 5: Eines bàsiques de comunicació audiovisual
o Retransmissions de vídeo en directe a través d’Internet; streaming: eines
per emetre en directe, com difondre els streamingsque es realitzen (32%)
o Gravació i edició de vídeo: eines bàsiques adaptades als recursos dels quals
disposin entitats i col·lectius, llenguatge audiovisual (22%)



Bloc formatiu 6: Eines bàsiques de comunicació oral
o Eines per parlar en públic: com fer ponències o presentacions en públic,
com exercir de portaveu, etc. (30%)
o Gravació i edició de so (5%).



Bloc formatiu 7: Altres continguts
o Ús de programes de disseny i maquetació (32%)
o Comunicació en campanyes de micromecenatge (22%)
o Transparència a les entitats (8%)

En el disseny de la fase formativa, es tindran en compte tant les prioritats expressades
per les entitats i col·lectius com les necessitats detectades amb la resta de preguntes
del qüestionari. També es valoraran les demandes que han fet arribar les
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organitzacions al llarg de la fase de diagnosi; entre altres, s’ha demanat la possibilitat
d’incloure en la fase formativa eines bàsiques de publicitat o màrqueting.
Pel que fa al format de la segona fase del projecte, en la reunió de tancament les
assistents van expressar les preferències següents:


Format presencial, que permeti generar un espai de trobada i debat i que ajudi
a fer xarxa.



Evitar una concentració excessiva de les sessions de formació: es demana que
s’organitzin entre una i dues sessions mensuals. Idealment, les sessions haurien
de ser en un dia fix (per exemple, el primer i tercer dilluns de cada mes).



Sessions de 3 hores de durada.



Possibilitat de complementar els tallers amb sessions de seguiment o
assessorament.



Possibilitat d’elaborar manuals o tutorials que permetin compartir els
coneixements adquirits i disposar d’una referència. Aquests manuals podrien
ser una de les eines de la fase d’accions col·laboratives.
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3. C O N C L U S I O N S
La diagnosi ha permès aconseguir els objectius plantejats en la proposta del projecte
de la Xarxa Associativa de Comunicació Feminista. A partir de l’enquesta i de les
trobades presencials amb col·lectius i entitats hem pogut conèixer quina és la realitat
comunicativa del grup de participants. Amb la diagnosi, han començat a dibuixar-se
tant les càpsules formatives com les accions de col·laboració que es desenvoluparan en
un futur.
La resposta rebuda ha estat molt positiva: s’han generat moltes reflexions i s’han
plantejat propostes de millora que incorporarem en la segona i tercera fase del
projecte i que contribuiran a visibilitzar el discurs feminista. En aquest sentit la
participació ha estat molt constructiva.
A continuació es presenten reflexions més detallades amb conclusions numerades que
permetran estructurar més fàcilment les següents fases del projecte.
1. L’anàlisi de les àrees en què treballa cada organització ha permès definir 11 blocs
d’expertesa en els quals conflueixen les diferents entitats i col·lectius, amb les
respectives trajectòries i coneixements adquirits. La diagnosi dibuixa un escenari
ric i divers, que planteja la possibilitat d’establir espais d’intercanvi i col·laboració
de cara a les fases segona i tercera de la Xarxa Associativa de Comunicació
Feminista.
2. Una àmplia majoria de les entitats i col·lectius participants (gairebé el 90%) formen
part d’una xarxa o plataforma que aglutina altres organitzacions. Aquesta
presència, que s’estén des del nivell municipal fins a l’internacional, és un punt de
partida molt significatiu per a la Xarxa Associativa de Comunicació Feminista. D’una
banda, obre la porta a treballar amb l’expertesa de moltes més entitats i
col·lectius, vinculats tant al feminisme com a altres àmbits. De l’altra, amplia
l’espai de difusió dels coneixements adquirits i les accions col·laboratives
desenvolupades en el marc d’aquest projecte.
3. Es constata que, en la presa de decisions sobre l’estratègia comunicativa d’una
entitat o col·lectiu, és freqüent la participació de diferents òrgans o estructures.
L’òrgan amb més prevalença (intervé en el 60% dels casos) és l’assemblea, seguit
de la comissió de treball (46%).
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Aquest tipus d’estructures poden dificultar respostes comunicatives àgils i
eficaces, sobretot en les situacions en què les organitzacions no tenen el control
absolut dels ritmes (per exemple, en una interacció amb periodistes). Per aquest
motiu, es considera convenient que cada entitat o col·lectiu defineixi, mitjançant
un procés intern, com vol canalitzar les demandes d’informació i participació que
pugui rebre, i quin tipus de resposta els vol donar. És una reflexió que es pot
treballar des de la fase formativa; posteriorment, en la fase de col·laboració, es
podria generar un espai per a l’intercanvi de bones pràctiques.
4. Totes les entitats i col·lectius participants tenen assignades les tasques
comunicatives a alguna persona, ja que cap organització ha indicat que ningú no
s’encarrega de la comunicació. Aquesta dada reflecteix que les entitats i col·lectius
perceben la importància de la comunicació: és una feina que s’assumeix en tots
els casos.
La majoria de vegades aquesta tasca recau en més d’una persona. Això fa
recomanable que totes les persones que intervenen en la comunicació estiguin
coordinades i tinguin clars els posicionaments i la línia argumentativa de
l’organització, així com la terminologia i expressions a utilitzar. En la fase formativa,
seria convenient insistir sobre aquests aspectes i oferir eines perquè puguin
sistematitzar-se (per exemple, que l’organització elabori un llibre d’estil propi).
5. Si bé és cert que la majoria d’entitats i col·lectius no compten amb la figura de
portaveu (57%), el percentatge de les que sí que en tenen és significatiu (43%). Per
tant, seria interessant introduir en eventuals formacions sobre eines per parlar en
públic aspectes específics sobre la funció de portaveu.
En relació a aquesta qüestió, destaca també el fet que només en una quarta
part de les entitats i col·lectius amb portaveu aquesta tasca recau en una única
persona. Això facilita la coherència del discurs, però fa que l’organització sigui molt
dependent d’aquella persona a l’hora de donar resposta a qualsevol demanda
comunicativa. En aquest sentit, s’encoratja a les entitats i col·lectius a comptar
amb més d’una persona que pugui exercir de portaveu, si més no en moments
puntuals.
Pel que fa a les organitzacions en què més d’una persona exerceix de portaveu,
són igualment vàlides les recomanacions assenyalades en el punt anterior respecte
de la necessitat de consensuar posicionaments, línies argumentatives,
terminologia, etc.
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6. El conjunt d’entitats i col·lectius participants en l’enquesta presenten diversos
graus de formació i experiència en tasques comunicatives. Un 24% de les
organitzacions no compten amb cap persona amb formació en comunicació, i un
14% asseguren no tenir experiència en aquest àmbit. En canvi, gairebé en la meitat
dels casos les entitats i col·lectius disposen de persones amb formació universitària
en comunicació, i en aproximadament un 80% d’organitzacions hi ha persones amb
un any o més d’experiència en comunicació. Aquestes diferències són prou
significatives i hauran de ser tingudes en compte a l’hora de dissenyar la formació.
A la vegada, es constata que dins del grup d’entitats i col·lectius participants en
el projecte hi ha una expertesa en comunicació que pot ser compartida i
beneficiosa per a la visibilització col·lectiva del discurs feminista. Els coneixements
dels quals ja disposen les organitzacions poden ser un recurs tant per a l’etapa
formativa com per a la fase de les accions col·laboratives.
7. Malgrat que totes les entitats i col·lectius afirmen que algú s’encarrega de la
comunicació (veure conclusió número 4), quan es pregunta sobre les hores
setmanals destinades a la comunicació un 5% de les organitzacions afirmen no
dedicar-n’hi cap. Aquestes dades porten a pensar que la comunicació podria ser
una tasca poc reconeguda i visibilitzada dins de les entitats i col·lectius, tot i que
cal admetre que serien necessàries altres claus per validar aquesta interpretació.
Entre les organitzacions que han indicat que dediquen un temps setmanal a les
tasques comunicatives (95% de la mostra), s’observa una disponibilitat de temps
molt variada, que va des de la franja de “menys de 3 hores” fins a la de “entre 21 i
40 hores”. Són diferències que caldrà tenir en compte a l’hora de dissenyar la
tercera fase del projecte (accions col·laboratives).
Per últim, si es comparen les dades sobre la quantitat de temps destinat a la
comunicació i la remuneració d’aquest temps, s’observa una correlació. En les
franges en què menys temps es dedica a la comunicació, també són inferiors les
hores remunerades. A mesura que la quantitat d’hores s’incrementa, la diferència
entre hores remunerades i no remunerades cau significativament.
Sembla oportú plantejar, de cara a la tercera fase del projecte, la recerca de
vies de col·laboració que permetin remunerar algunes hores més de les que es
dediquen a la comunicació de les entitats i col·lectius. La remuneració facilita la
professionalització i la continuïtat de la presència discurs feminista en l’espai
públic.
Per a les participants en el projecte que, per la seva configuració i
característiques, no remuneren cap hora (no només en l’àmbit de la comunicació
sinó en tots), també es podria treballar en el disseny d’estratègies de col·laboració
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que incrementin l’eficiència de les comunicacions i redueixin la càrrega que suposa
aquesta tasca.
8. La comunicació de les entitats i col·lectius està enfocada principalment cap a les
activitats i accions que duen a terme (el 97% de les organitzacions indiquen que
comuniquen sobre aquest aspecte) i cap a les pròpies organitzacions (78%). A més,
un 65% de les entitats i col·lectius han indicat que comuniquen sobre la seva àrea
d’expertesa.
Com s’ha apuntat en el cos de l’informe, el qüestionari no permet valorar quin
pes s’atorga a cada ítem en el conjunt de la comunicació de l’entitat o col·lectiu. Sí
que s’observa, però, que un percentatge inferior de les entitats aposta per
comunicar sobre la seva àrea d’expertesa. Justament és aquesta àrea la que
podria donar la clau d’entrada del discurs feminista als mitjans de comunicació i a
altres espais comunicatius. En aquest sentit, tant en la fase formativa com en la
fase d’accions col·laboratives seria recomanable treballar en la creació de
continguts sobre les àrees d’expertesa de les organitzacions.
Addicionalment, el fet que diverses entitats i col·lectius ja hagin indicat de
manera espontània (al camp obert “Altres”) que en la seva comunicació inclouen la
tasca d’organitzacions aliades és un bon símptoma de cara al desenvolupament de
la Xarxa Associativa de Comunicació Feminista.
9. Pràcticament totes les organitzacions participants en el diagnòstic disposen d’un
correu electrònic genèric (97%). És una bona pràctica que facilita el contacte de
persones i organitzacions amb qui no hi ha una relació prèvia. No obstant això, el
gran repte d’una adreça genèrica és que els correus arribin a les persones a qui
van destinats, i siguin gestionats de manera àgil i sistemàtica. Això pot aconseguirse si es consulta la safata d’entrada amb una freqüència diària, o de tres cops a la
setmana o superior (75% de les entitats) però és molt més difícil si la freqüència es
redueix a una consulta setmanal o fins i tot mensual. Podria ser interessant, en la
fase formativa, explorar mecanismes que simplifiquin i agilitzin la gestió del correu
electrònic genèric.
10. Gairebé la meitat de les organitzacions participants en l’enquesta envien butlletins
electrònics. És un percentatge prou significatiu com per a tenir en compte aquesta
àrea de cara a la fase formativa.
Entre les entitats que envien butlletins electrònics, un 39% ho fa amb una
freqüència mensual o superior i un altre 39% ho fa sense una periodicitat
establerta. En la tercera fase del projecte es podrien explorar mecanismes que
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permetessin garantir enviaments periòdics per a les entitats que ara no en tenen i
una freqüència com a mínim mensual per al conjunt de les organitzacions (per
exemple, a través d’un butlletí col·laboratiu).
11. Pràcticament el 90% de les entitats i col·lectius participants tenen web o blog.
Aquest suport a Internet és una plataforma molt rellevant per a la visibilitat i la
comunicació de les organitzacions. En aquest sentit, és important que tant el
disseny com els continguts apropin l’organització als i les internautes i també als
mitjans de comunicació.
Una de les àrees que requereix atenció és l’actualització periòdica dels
continguts. Les dades indiquen que, de les entitats i col·lectius que tenen web o
blog, només un 21% l’actualitza amb una freqüència setmanal o inferior. El gruix es
concentra en les periodicitats mensual i superiors (63%). A més de facilitar
l’elaboració i actualització de continguts a través de la fase formativa, es considera
que també a través de la fase d’accions col·laboratives es podria promoure una
major freqüència en la publicació de nous continguts.
12. Totes les entitats i col·lectius són presents en una o més xarxes socials. Són
especialment rellevants Facebook (hi té presència el 97% de la mostra) i Twitter
(84%). En aquest sentit, seria recomanable, de cara a la formació, aprofundir en les
eines que poden millorar l’ús que les organitzacions fan de Facebook i Twitter.
Les entitats i col·lectius tenen menys presència en xarxes com Instagram o
LinkedIn. Cal destacar que Instagram és, després de Facebook, una de les xarxes
socials en què participen més internautes a l’Estat espanyol. A més, LinkedIn és
especialment rellevant en l’àmbit professional i econòmic. Afavorir la presència de
les organitzacions en aquestes dues plataformes (en funció de les necessitats de
cada entitat o col·lectiu) podria veure’s, d’una banda, com una manera d’arribar a
més població, i a població més diversa, i de l’altra, com una via per establir enllaços
professionals que contribueixin a incrementar la visibilitat del discurs feminista. Per
tant, en la fase de formació seria aconsellable oferir eines per a un ús eficient i
adequat d’Instagram i LinkedIn.
13. Més de la meitat d’entitats i col·lectius (59%) no utilitzen elements gràfics com
memes o GIF. Són eines d’ús senzill que fan més atractius els missatges que es
difonen a través de les xarxes socials, i que poden contribuir a la visibilitat del
discurs feminista. Seria interessant, per tant, incloure aquest aspecte en el disseny
de la fase formativa.
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14. Gairebé totes les entitats i col·lectius se’n surten bé quan es tracta de preparar
bones ponències o presentacions en públic. Cal destacar, en aquest punt,
l’expertesa que acumula la pròpia xarxa (un 46% de les organitzacions asseguren
tenir experiència en aquest àmbit). És una expertesa que, en la fase formativa, pot
traslladar-se a les organitzacions que afirmen que desitjarien millorar les seves
competències (en total, un 52%).
15. Menys d’una quarta part de les entitats de la mostra utilitzen eines digitals de
comunicació oral. Ho fan sobretot de cara a la gravació de so i la difusió de peces
de comunicació oral a través d’Internet. No sembla, d’entrada, un aspecte
prioritari de cara a la formació (aquest apunt es confirma en l’apartat 2.6., en què
les organitzacions han indicat les seves prioritats formatives).
16. El percentatge d’entitats i col·lectius que utilitzen eines de comunicació
audiovisual és superior (51%). En la majoria de casos, es fan servir eines de
gravació de vídeo, ja sigui amb càmera o amb telèfon mòbil. En aquest sentit,
podria ser interessant, de cara a la fase formativa, revisar els aspectes bàsics
vinculats a la gravació audiovisual.
D’altra banda, els baixos percentatges en els usos vinculats a l’edició de vídeo i
a l’streaming fan pensar que hi ha un potencial de difusió que es desaprofita. Seria
aconsellable que la fase formativa oferís eines que facilitessin aquests processos a
les organitzacions.
17. Un percentatge significatiu de les entitats i col·lectius participants (67%) ha
elaborat, en l’últim any, díptics, tríptics i cartells. A més, bona part de les
organitzacions han editat informes, memòries, estudis i targetes de contacte. Per
tant, seria recomanable incloure eines i coneixements bàsics de disseny en la fase
formativa, ja sigui perquè les organitzacions puguin elaborar i millorar les seves
pròpies maquetes o perquè puguin definir i valorar adequadament els encàrrecs
que facin a serveis externs.
18. Gairebé totes les entitats i col·lectius (97%) participen en xerrades i taules
rodones; aquesta dada atorga rellevància a la conclusió exposada en el punt 14.
Les xerrades i taules rodones són plataformes de visibilitat tant per a les entitats
com per als temes que treballen. No obstant això, es percep un excés d’aquest
tipus d’actes que no reverteix en positiu per a la difusió del missatge; caldria, per
tant, explorar altres formats que facilitessin la transmissió del coneixement i
incrementessin l’impacte públic de les accions.
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D’altra banda, més de la meitat de les organitzacions (59%) duen a terme
accions de protesta al carrer. Seria convenient plantejar, en la fase formativa, com
impulsar accions de protesta que puguin tenir un impacte comunicatiu destacat.
També seria interessant plantejar vies de col·laboració en la tercera fase del
projecte per tal de dur a terme accions de protesta coordinades.
19. En la majoria dels casos (81%), les entitats i col·lectius mostren una bona
predisposició respecte de la possibilitat de participar en mitjans. Ara bé, gairebé
el 60% de les organitzacions plantegen algunes reticències, vinculades a la manca
de recursos (temps a invertir, persones amb una formació adequada, etc.) i a la
manca de confiança (respecte del o la periodista, i del resultat final).
Les fases segona i tercera de la Xarxa Associativa de Comunicació Feminista
poden contribuir, d’una banda, a facilitar a les organitzacions la gestió d’aquestes
reticències i, de l’altra, a incrementar la participació de totes elles en mitjans de
comunicació.
En l’etapa formativa, es poden facilitar eines que ajudin a les organitzacions a
adquirir més confiança en la seva relació amb els mitjans, i que els obrin la porta a
la participació. En la fase d’accions col·laboratives, es poden intercanviar
experiències entre les entitats i col·lectius (què els funciona, com garantir els
aspectes que per a elles són importants...), i definir estratègies conjuntes per
assegurar que el discurs feminista sigui present als mitjans.
20. Una àmplia majoria de les entitats i col·lectius de la mostra (84%) ha participat
alguna vegada en un mitjà de comunicació, i gairebé dues terceres parts ha
intentat contactar-hi en algun moment. Són dades que reflecteixen, de nou, una
bona predisposició pel que fa a aparèixer o col·laborar amb mitjans.
En el cas de les entitats que han participat en mitjans, una àmplia majoria
valora l’experiència com a bona o fins i tot excel·lent. En canvi, els percentatges de
satisfacció cauen quan es tracta de valorar el resultat de les accions empreses per
contactar amb mitjans: la majoria els considera “acceptables” (52%) i, gairebé a
parts iguals, “dolents” (26%) i “bons” (22%); en cap cas són excel·lents.
La combinació de les dues respostes sembla indicar que, en la relació amb
mitjans de comunicació, el contacte i la participació efectiva generen satisfacció
entre les organitzacions. Per tant, semblaria coherent per a la Xarxa Associativa de
Comunicació Feminista promogués aquesta relació, en condicions que siguin
respectuoses amb les necessitats d’ambdues parts. Tant en la fase formativa com
en la d’accions col·laboratives, caldria treballar per facilitar l’accés de les
organitzacions als mitjans de comunicació, i viceversa.
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21. Les freqüències de participació de les organitzacions en mitjans de comunicació es
mouen entre una o dues vegades al llarg del darrer any (43%) o més de dues
vegades l’últim any (37%). Són freqüències correctes tot i que considerem que
seria positiu incrementar-les.
En qualsevol cas, seria interessant treballar amb la franja d’entitats que no han
participat mai en mitjans de comunicació (16% de la mostra) i amb les que hi han
participat, però no ho han fet en cap ocasió al llarg del darrer any (poc més d’un
5% de la mostra). En la fase formativa podran adquirir eines i, de cara a les accions
col·laboratives, seria recomanable que col·laboressin amb organitzacions que
tenen més experiència en aquest àmbit.
22. Pel que fa a la regularitat, només un 8% de les entitats i col·lectius participants en
l’enquesta ha indicat que disposa d’un espai fix als mitjans de comunicació. Seria
aconsellable treballar, en la tercera fase del projecte, de cara a aconseguir més
espais fixos als mitjans. Aquests espais podrien ser compartits entre dues o més
organitzacions de la Xarxa Associativa de Comunicació Feminista.
23. Pel que fa a l’àmbit territorial, la majoria de les entitats que han participat en
mitjans de comunicació ho han fet en mitjans d’àmbit local, comarcal o català. El
percentatge de les organitzacions que han participat en mitjans de la resta de
l’Estat també és significatiu (39%).
Caldria valorar amb les entitats i col·lectius si la distribució territorial de la seva
presència als mitjans és adequada als seus objectius o si, pel contrari, consideren
necessari consolidar o ampliar la seva participació en algun àmbit territorial
concret. Aquesta valoració es podria treballar durant la tercera fase del projecte,
en què també es podrien dissenyar els mecanismes necessaris per als objectius de
les organitzacions.
24. En l’apartat 2.6. s’han recollit les prioritats formatives indicades per les entitats i
col·lectius. Aquestes prioritats han estat agrupades en blocs temàtics, que serviran
de base per estructurar la segona fase del projecte.
En el disseny de l’etapa formativa, es tindran en compte tant les prioritats
expressades per les entitats i col·lectius com les necessitats detectades amb la
resta de preguntes del qüestionari. També es valoraran les demandes que han fet
arribar les organitzacions al llarg de la fase de diagnosi; entre altres, s’ha demanat
la possibilitat d’incloure en la fase formativa eines bàsiques de publicitat o
màrqueting.
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ANNEXOS
Annex 1: Qüestionari enviat a entitats i col·lectius
Com comuniquem les entitats i col·lectius feministes?
1.- Benvinguda
Al Barcelonès i el Baix Llobregat comptem amb un gran teixit associatiu de dones
feministes i de grups autogestionats feministes. Ara bé, sovint s’observa que la tasca
d’incidència i transformació d’aquests col·lectius es veu limitada per la manca
d’altaveus socials.
En concret, el fet que els mitjans de comunicació treballin d’esquenes a les entitats i
grups feministes és un obstacle important per al canvi social i la creació de nous
imaginaris. Les causes són diverses: la falta d’interès, el desconeixement, la dificultat
de trobar un discurs unitari de referència o la dificultat d’accedir a aquests col·lectius.
L’objectiu d’aquest qüestionari és posar en marxa un projecte que permeti treballar
mecanismes i eines comunicatives que millorin la visibilitat del discurs feminista i de
les entitats i col·lectius que el generen. Respondre'l us suposarà al voltant de 20
minuts.
Ens acompanyeu? Som-hi!

Pàgines 2 i 3.- Quines són les vostres característiques?
Per tal de fer un bon diagnòstic i valorar quines potencialitats estem desaprofitant com
a entitats i col·lectius, ens aniria bé conèixer algunes de les característiques de la
vostra organització que juguen un paper rellevant en les vostres estratègies
comunicatives. Com que esperem que totes vosaltres participeu en el mapeig
d’entitats i col·lectius que durem a terme paral·lelament, hem estalviat aquí repetir les
qüestions relatives a la forma jurídica, el nombre de persones que conformen el
col·lectiu i els objectius de l’entitat. Nosaltres ens encarregarem de posar la informació
en comú.
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1. Si us plau, indiqueu el nom de l’entitat o col·lectiu (camp obert; si us plau,
especifiqueu):
2. A través de quins òrgans preneu decisions sobre la vostra estratègia de
comunicació? (selecció múltiple: seleccioneu tots els òrgans que intervinguin en la
comunicació)
 Assemblea
 Comissions de treball
 Junta directiva
 President/a
 Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
3. En quines àrees d’expertesa treballa el vostre col·lectiu o entitat?
(selecció múltiple: seleccioneu totes les vostres àrees d’expertesa entre les opcions
següents).
 Acadèmia i recerca
 Arts escèniques
 Asil
 Aspectes jurídics
 Ciberfeminisme
 Comunicació
 Cooperació per al desenvolupament
 Cultura
 Cures i treball no remunerat
 Desigualtat econòmica
 Diversitat cultural
 Drets civils i polítics
 Drets de les dones
 Drets de les persones LGBTIQA
 Drets econòmics, socials i culturals
 Drets laborals
 Drets sexuals i reproductius
 Educació afectiva i sexual
 Educació no formal
 Educació no sexista
 Educació per al desenvolupament
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Gestió de conflictes
Incidència per al canvi de polítiques públiques
Infància i adolescència
Inserció sociolaboral
Internet i tecnologia
Lideratges de dones
Lluita contra les discriminacions
Matrimonis forçats
Medi ambient
Migracions
Militarisme
Minories
Món empresarial
Mutilació genital femenina
Persones en risc d’exclusió
Persones privades de llibertat
Prostitució
Salut
Seguretat
Tràfic d’éssers humans
Urbanisme
Violències masclistes
Violències sexuals
Altres (camp obert: si us plau, especifiqueu):

4. Formeu part d’alguna xarxa o plataforma que aglutini més entitats o col·lectius?
(seleccioneu UNA de les dues opcions següents)
 No
 Sí
o 4.a. En cas que formeu part d’alguna xarxa o plataforma, si us plau, indiqueu
quina: (camp obert: si us plau, especifiqueu)
5. Sobre què comuniqueu? (selecció múltiple)
 Sobre les activitats que duu a terme la nostra entitat o col·lectiu.
 Sobre la nostra entitat o col·lectiu (visió, missió, valors, etc.).
 Sobre la nostra àrea d’expertesa (elaboració de continguts propis que van més
enllà de la informació sobre què fem en el nostre dia a dia).
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Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):

6. Qui s’encarrega de la comunicació a la vostra entitat o col·lectiu? (selecció múltiple;
si us plau, seleccioneu totes les opcions que s’adeqüin a la vostra realitat)
 No se n’encarrega ningú
 Ho fem entre totes
 Hi ha una persona específica
 Hi ha diverses persones que se n’encarreguen
 Hi ha una comissió constituïda que se n’encarrega
 Hem subcontractat el servei
 Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
7. Les persones que es dediquen a la comunicació, quina formació tenen? (si us plau,
seleccioneu UNA de les opcions següents)
 Cap d’elles té formació en comunicació
 Almenys una d’elles ha realitzat alguna formació (un curs, per exemple) en
comunicació
 Almenys una d’elles té formació universitària en comunicació (grau,
llicenciatura, màster, etc.)
 Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
8. Les persones que es dediquen a la comunicació, quina experiència tenen en aquest
àmbit (independentment de la formació)? (si us plau, seleccioneu UNA de les opcions
següents)
 Cap d’elles té experiència d’un any o més
 Almenys una d’elles té una experiència d’entre un i tres anys
 Almenys una d’elles té una experiència de més de tres anys
 Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
9. Teniu portaveu/s?
 No.
 Sí.
o 9.a. Si heu seleccionat “Sí”, qui exerceix de portaveu? (si us plau, seleccioneu
UNA de les opcions següents)
̶ Sempre exerceix com a portaveu la mateixa persona
̶ Diverses persones exerceixen com a portaveus
̶ Totes podem ser portaveus, en funció de la situació
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10. Quantes hores setmanals dediqueu de mitjana a la comunicació? (si us plau,
seleccioneu UNA de les opcions següents)
 Cap
 Menys de 3
 Entre 4 i 8
 Entre 9 i 20
 Entre 21 i 40
 Més de 40
11. De les hores indicades en la pregunta anterior, quantes són remunerades? (si us
plau, seleccioneu UNA de les opcions següents)
 Cap
 Menys de 3
 Entre 4 i 8
 Entre 9 i 20
 Entre 21 i 40
 Més de 40

Pàgines 4 i 5.- Quines eines utilitzeu?
Amb l’objectiu de detectar àrees de millora, ens agradaria que ens expliquéssiu com
esteu enfocant actualment les vostres estratègies comunicatives.
12. Les vostres dades de contacte són fàcilment localitzables a través d’Internet?
(seleccioneu UNA de les dues opcions següents)



Sí
No
o 12.a. Si heu seleccionat “No”, si us plau, indiqueu-nos per què (selecció
múltiple).
̶ No ens interessa difondre el nostre telèfon o correu electrònic, preferim
que ens contactin a través d’altres vies (qüestionari al web, xarxes
socials, etc.)
̶ Per motius de seguretat del col·lectiu o entitat
̶ Altres (camp obert: si us plau, especifiqueu):
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13. Amb quina freqüència reviseu el correu genèric de l’entitat o col·lectiu?
(seleccioneu UNA de les opcions següents)
 No disposem de correu genèric
 Amb una freqüència diària
 Tres cops a la setmana o més
 Amb una freqüència setmanal
 Amb una freqüència mensual
 Menys d’un cop al mes
14. Si envieu butlletins electrònics, indiqueu-nos amb quina freqüència ho feu
(seleccioneu UNA de les opcions següents).
̶ Setmanal
̶ Quinzenal
̶ Mensual
̶ Trimestral
̶ Sense periodicitat específica
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu)
15. Teniu web / blog? (seleccioneu UNA de les opcions següents)
 No
 Sí
o 15.a. Si heu seleccionat “Sí”, amb quina freqüència mitjana l’actualitzeu?
(seleccioneu UNA de les opcions següents)
̶ Diària
̶ Dos cops a la setmana o més
̶ Setmanal
̶ Quinzenal
̶ Mensual
̶ Menys d’un cop al mes
16. Sou presents a les xarxes socials? (selecció múltiple).


No
o 16.a. Si heu seleccionat “No”, ens podríeu indicar el motiu? (si us plau,
seleccioneu UNA de les opcions següents)
̶ No ens interessa, pensem que no ens compensa ser-hi
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̶
̶
̶

Ens agradaria ser-hi, però no tenim recursos suficients per gestionar la
nostra presència a les xarxes
Ens agradaria ser-hi i tenim recursos per fer-ho, però ens falta
coneixement sobre les xarxes socials
Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):



Sí, tenim presència a Facebook
o 16.b. Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es i o amics/gues teniu a
Facebook? (camp obert; si us plau, especifiqueu)



Sí, tenim presència a Twitter
o 16.c. Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Twitter? (camp obert;
si us plau, especifiqueu)



Sí, tenim presència a Youtube
o 16.d. Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Youtube? (camp
obert; si us plau, especifiqueu)



Sí, tenim presència a Instagram
o 16.e. Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Instagram? (camp
obert; si us plau, especifiqueu)



Sí, tenim presència a una xarxa social diferent de les anteriors
o 16.f. Si us plau, indiqueu-nos a quina (camp obert, especificar):

17. Utilitzeu continguts gràfics com memes i GIF? (seleccioneu UNA de les opcions
següents)
 No
 Sí
18. Podríeu valorar les vostres competències a l’hora de fer ponències o presentacions
en públic?
 És una assignatura pendent, necessitem millorar-les significativament
 Ens en sortim bé la majoria de vegades, però ens agradaria millorar-les
 Tenim experiència i som capaces de preparar bones ponències o presentacions
19. Utilitzeu eines digitals per a la comunicació oral?
 No
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Sí
o 19.a. Si heu seleccionat “Sí”, quines eines utilitzeu? (selecció múltiple:
seleccioneu totes les eines que utilitzeu)
̶ Eines de gravació de so
̶ Programes d’edició de so
̶ Difusió de peces de comunicació oral a través d’Internet
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):

20. Utilitzeu eines de comunicació audiovisual?
 No
 Sí
o 20.a. Si heu seleccionat “Sí”, quines eines utilitzeu? (selecció múltiple:
seleccioneu totes les eines que utilitzeu)
̶ Gravació amb càmeres
̶ Gravació amb tauletes
̶ Gravació amb telèfons mòbils
̶ Programes d’edició de vídeo
̶ Retransmissions de vídeo en directe a través d’Internet (streaming)
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
21. Heu editat materials informatius en l’últim any (targetes, octavetes, manuals, etc.)?
 No
 Sí
o 21.a. Si heu seleccionat “Sí”, quins materials heu editat? (selecció múltiple:
seleccioneu tots els materials que hagueu editat en l’últim any)
̶ Targetes personals amb dades de contacte
̶ Octavetes
̶ Díptics, tríptics, etc.
̶ Cartells
̶ Manuals
̶ Informes, memòries, estudis
̶ Llibres
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
22. Amb quines altres accions comuniqueu des de la vostra entitat o col·lectiu?
(selecció múltiple: seleccioneu totes les accions que realitzeu en el vostre dia a dia)
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Participació en xerrades i taules rodones
Accions de protesta al carrer
Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):

Pàgina 6.- Relació amb periodistes i mitjans de comunicació
Amb aquest bloc de preguntes, volem conèixer com és la vostra relació actual amb
periodistes i mitjans.
23. Quina és la vostra actitud actual respecte de la possibilitat de participar en mitjans
de comunicació? (si us plau, seleccioneu UNA de les opcions següents)
 No està entre les nostres prioritats
 Estem disposades però serem selectives; dependrà del mitjà, del format i de la
proposta
 Estem disposades i motivades; volem aprofitar aquesta oportunitat d’incidència
i projecció
 Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
24. Heu intentat contactar o enviar informació a mitjans de comunicació (notes de
premsa, convocatòries a rodes de premsa, etc.)? (si us plau, seleccioneu UNA de les
opcions següents)
 No
 Sí
o 24.a. Si heu seleccionat “Sí”, com valoreu el resultat d’aquestes accions? (si us
plau, seleccioneu UNA de les opcions següents).
̶ Molt dolent.
̶ Dolent.
̶ Acceptable.
̶ Bo.
̶ Excel·lent.
o 24.b. Si heu seleccionat “molt dolent” o “dolent” a la pregunta anterior, quina
creieu que és la causa d’aquest mal resultat? (camp obert; si us plau,
especifiqueu).
25. Heu participat alguna vegada en un mitjà de comunicació? (si us plau, seleccioneu
UNA de les opcions següents)
 No
99



Sí
o 25.a. Si heu seleccionat “No”, expliqueu-nos si us plau per què (selecció
múltiple):
̶ Mai ens han reclamat des dels mitjans de comunicació
̶ Fer visible el nostre discurs i la nostra feina no és una prioritat per a la
nostra entitat
̶ El(s) mitjan(s) que ens han proposat participar no eren de la nostra
confiança
̶ Ens han demanat que participéssim, però no hem pogut encaixar-ho
amb l’agenda de l’entitat o col·lectiu
̶ Ens han demanat que participéssim, però no ens hem sentit amb
seguretat suficient com per fer-ho
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
o 25.b. Si heu seleccionat “Sí”, amb quina freqüència? (si us plau, seleccioneu
UNA de les opcions següents)
̶ Cap vegada en l’últim any
̶ Una o dues vegades en l’últim any
̶ Més de dues vegades en l’últim any
̶ Una vegada al mes o més, de mitjana, durant l’últim any
o 25.c. Si heu seleccionat “Sí”, quin tipus de mitjans han estat? (selecció
múltiple: seleccioneu tots els tipus de mitjans en què hagueu participat)
̶ Mitjans d’àmbit estatal
̶ Mitjans d’àmbit internacional
̶ Mitjans d’àmbit català
̶ Mitjans locals i comarcals
̶ Mitjans comunitaris i autogestionats (SICOM, Directa, la Mosca,
Contrabanda...)
̶ Mitjans feministes (Píkara, La Independent, Dones en xarxa...)
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
o 25.d. Com valoreu l’experiència de forma global? (si us plau, seleccioneu UNA
de les opcions següents)
̶ Molt dolenta
̶ Dolenta
̶ Acceptable
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̶
̶

Bona
Excel·lent

o 25.e. Si heu seleccionat “molt dolenta” o “dolenta” a la pregunta anterior,
expliqueu-nos per què? (selecció múltiple: seleccioneu totes les opcions que
creieu que són causa de la vostra mala experiència).
̶ Per com ens hem sentit (inseguretat, nervis, ansietat...)
̶ Per com ens ha tractat la o el periodista (preguntes esbiaixades, manca
de reconeixement, falta de formació feminista...)
̶ Pel resultat de la peça informativa (descontextualització, tergiversació,
fotografies sexistes...)
̶ Altres (camp obert; si us plau, especifiqueu):
26. Participeu en algun espai fix als mitjans de comunicació? (si us plau, seleccioneu
UNA de les opcions següents)
 No.
 Sí.

Pàgina 7.- Quines són les vostres prioritats?
Si heu arribat fins aquí, moltes gràcies! Només ens queda una pregunta.
27. Sobre quins aspectes penseu que us pot ser més útil rebre formació? (selecció
múltiple; si us plau, seleccioneu les CINC opcions d’entre totes les següents que més
s’adeqüin a les vostres necessitats formatives – intenteu ser selectives!)
 Elaboració de continguts amb format periodístic (identificació de fets
noticiables, llenguatge, redacció d’una nota de premsa, vinculació dels nostres
temes a l’agenda periodística, etc.)
 Redacció d’un comunicat o posicionament
 Rutines laborals a les redaccions (moments adequats per comunicar,
identificació de persones clau, organització d’una roda de premsa etc.)
 Preparació i enviament de butlletins electrònics
 Elaboració de continguts per al web o blog
 Ús de les xarxes socials
 Ús de GIF i creació de memes
 Eines per parlar en públic (com fer ponències o presentacions en públic, com
exercir de portaveu, etc.)
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Gravació i edició de so
Gravació i edició de vídeo
Retransmissions de vídeo en directe a través d’Internet (streaming)
Disseny web
Disseny de blogs
Posicionament i tècniques SEO
Aspectes bàsics sobre fotografia
Ús de programes de disseny i maquetació
Organització d’esdeveniments
Preparació d’accions de protesta
Comunicació en campanyes de micromecenatge
Transparència a les entitats
Límits de la llibertat d’expressió

28. Voleu afegir alguna observació o comentari? (camp obert)
Moltes gràcies per completar el qüestionari! Recollirem totes les respostes i
elaborarem un informe de diagnòstic col·lectiu que les reflecteixi. Estem en contacte!
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Annex 2: Taula d’equivalències qüestionari - gràfics
Núm. de
pregunta
1
2
3
4
4.a.
5
6
7
8

9
9.a
10
11
12
12.a.
13
14
15
15.a.
16
16.a.
16.b.
16.c.

Pregunta
Nom de l’entitat o col·lectiu
A través de quins òrgans preneu decisions sobre la vostra
estratègia de comunicació?
En quines àrees d’expertesa treballa el vostre col·lectiu o
entitat?
Formeu part d’alguna xarxa o plataforma que aglutini més
entitats o col·lectius?
En cas que formeu part d’alguna xarxa o plataforma, si us plau,
indiqueu quina.
Sobre què comuniqueu?
Qui s’encarrega de la comunicació a la vostra entitat o
col·lectiu?
Les persones que es dediquen a la comunicació, quina
formació tenen?
Les persones que es dediquen a la comunicació, quina
experiència tenen en aquest àmbit (independentment de la
formació)?
Teniu portaveu/s?
Si heu seleccionat “Sí”, qui exerceix de portaveu?
Quantes hores setmanals dediqueu de mitjana a la
comunicació?
De les hores indicades en la pregunta anterior, quantes són
remunerades?
Les vostres dades de contacte són fàcilment localitzables a
través d’Internet?
Si heu seleccionat “No”, si us plau, indiqueu-nos per què.
Amb quina freqüència reviseu el correu genèric de l’entitat o
col·lectiu?
Si envieu butlletins electrònics, indiqueu-nos amb quina
freqüència ho feu.
15. Teniu web / blog?
Si heu seleccionat “Sí”, amb quina freqüència mitjana
l’actualitzeu?
Sou presents a les xarxes socials?
Si heu seleccionat “No”, ens podríeu indicar el motiu?
Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es i o amics/gues
teniu a Facebook? (si heu seleccionat “Sí” a Facebook).
Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Twitter? (si

Núm. de
gràfic
2

1

13
3
6
7

4
5
8, 9, 10
11, 12

14, 15
16
17
18
19
20, 22
21, 22
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16.d.
16.e.
16.f.
17
18
19.
19.a.
20
20.a.
21
21.a.
22
23.
24

24.a.
24.b.
25
25.a.
25.b.
25.c.
25.d.
25.e.
26
27
28

heu seleccionat “Sí” a Twitter).
Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Youtube? (si
heu seleccionat “Sí” a Youtube).
Ens podríeu indicar quant(e)s seguidors/es teniu a Instagram?
(si heu seleccionat “Sí” a Instagram).
Si us plau, indiqueu-nos a quina (Si teniu presència en altres
xarxes socials).
Utilitzeu continguts gràfics com memes i GIF?
Podríeu valorar les vostres competències a l’hora de fer
ponències o presentacions en públic?
Utilitzeu eines digitals per a la comunicació oral?
Si heu seleccionat “Sí”, quines eines utilitzeu?
Utilitzeu eines de comunicació audiovisual?
Si heu seleccionat “Sí”, quines eines utilitzeu?
Heu editat materials informatius en l’últim any (targetes,
octavetes, manuals, etc.)?
Si heu seleccionat “Sí”, quins materials heu editat?
Amb quines altres accions comuniqueu des de la vostra entitat
o col·lectiu?
Quina és la vostra actitud actual respecte de la possibilitat de
participar en mitjans de comunicació?
Heu intentat contactar o enviar informació a mitjans de
comunicació (notes de premsa, convocatòries a rodes de
premsa, etc.)?
Si heu seleccionat “Sí”, com valoreu el resultat d’aquestes
accions?
Si heu seleccionat “molt dolent” o “dolent” a la pregunta
anterior, quina creieu que és la causa d’aquest mal resultat?
Heu participat alguna vegada en un mitjà de comunicació?
Si heu seleccionat “No”, expliqueu-nos si us plau per què
Si heu seleccionat “Sí”, amb quina freqüència?
Si heu seleccionat “Sí”, quin tipus de mitjans han estat?
Com valoreu l’experiència de forma global?
Si heu seleccionat “molt dolenta” o “dolenta” a la pregunta
anterior, expliqueu-nos per què?
Participeu en algun espai fix als mitjans de comunicació?
Sobre quins aspectes penseu que us pot ser més útil rebre
formació?
Voleu afegir alguna observació o comentari?
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