
 

 

MAPEIG I ANÀLISI DE LA PARTICIPACIÓ DE DONES, MOVIMENT FEMINISTA I GRUPS O 
ENTITATS ORGANITZADES PER A LA IGUALTAT DE GÈNERE A LA CIUTAT DE BARCELONA 
 
Qui som? 
Almena Cooperativa Feminista és un cooperativa d’iniciativa social i sense ànim de lucre que 
acaba de néixer (febrer de 2017), impulsada per Isabel Muntané, periodista i experta en 
comunicació i gènere, i Júlia Vega, psicòloga i experta en abordatge estratègic de les violències 
masclistes, que ens unim per construir un projecte feminista que treballi per la plena llibertat 
de les dones i de les persones que no s’ajusten al model de gènere hegemònic. 
 
Perquè ens posem en contacte amb vosaltres? 
Sabem que darrerament heu rebut correspondència d’altres estudis i projectes. Entenem que 
el vostre temps és limitat, i que teniu molta feina. Però estem convençudes que la participació 
de les dones i el teixit associatiu de dones de la ciutat s’enfortirà si queda plasmat en un mapa 
interactiu accessible per a tothom. Per donar visibilitat a la vostra feina, per donar-vos a 
conèixer i per facilitar la vostra localització i contacte a la ciutadania. També per conèixer-nos 
millor entre nosaltres i crear sinèrgies per incidir d’una manera efectiva en les polítiques 
públiques de la ciutat. 
 
Què necessitem de vosaltres? 
La vostra col·laboració se centrarà en dos punts: 

1. Respondre a una enquesta fàcil d’omplir que us prendrà al voltant de vint minuts. 
L’enquesta ens ajudarà a actualitzar les vostres dades de contacte i a difondre la 
informació que penseu pot interessar a altres persones.També ens agradaria  saber 
com penseu que es poden millorar els espais de participació, on veieu limitades les 
vostres actuacions i en quins àmbits l’Ajuntament us pot ferir més suport 

2. Quantes més siguem, més força tindrem. Per aquest motiu, ens volem assegurar que 
cap grup, cap entitat, cap espai i cap moviment quedi fora del mapeig. Volem ser-hi 
totes.  Esperem que us faci tanta il·lusió com a nosaltres la idea de formar part  d’un 
mapa sobre la participació de dones, moviment feminista i grups i  entitats 
organitzades per a la igualtat de gènere a la ciutat de Barcelona – i que en parleu amb 
les vostres amistats, entitats germanes i xarxes de dones. 

 
Quin serà el resultat? 
Almena Cooperativa Feminista elaborarem una pàgina web per encàrrec del Departament de 
Transversalitat de gènere de l’Ajuntamentde Barcelona on es visualitzarà un mapa de la ciutat 
de manera àgil i clar. Aquest mapa indicarà les organitzacions que han contestat a l’enquesta i 
permetrà accedir a la informació pràctica del grup o associació indicades. També incorporarà 
eines de cerca que interseccionin entre les diferents entitats per facilitar la col·laboració entre 
vosaltres i l’apropament de la ciutadania interessada en la vostra feina. Aquest mapa digital 
serà d’utilitat per la ciutadania per poder trobar, contactar o saber-ne més dels grups i entitats 
de dones i també podrà convertir-se en un referent del moviment ciutadà feminista de la 
ciutat. Esperem que aquest projecte incrementi la vostra capacitat d’incidència social i política. 
 
Si teniu qualsevol dubte, us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del nostre correu 
electrònic,  projectes@almenafeminista.org  
 
Júlia Vega i Isabel Muntané 
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