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Proposta de creació d’una 

Xarxa Associacionista de Comunicació Feminista (XACoF)

QUÈ FAREM?

Construirem una xarxa de comunicació d’entitats i grups 
feministes del Barcelonès i el Baix Llobregat. L’objectiu: 
incrementar la presència del discurs feminista en l’es-
pai públic i exercir un contrapès a la reproducció del 
model heteropatriarcal en els mitjans de comunicació.

PER QUÈ NECESSITEM UNA XACoF?

El Barcelonès i el Baix Llobregat compten amb un 
gran teixit associatiu de dones feministes i de grups 
autogestionats feministes. Ara bé, la seva tasca d’in-
cidència i transformació es veu limitada per la manca 
d’altaveus socials. 

En concret, el fet que els mitjans de comunicació tre-
ballin 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’acce-
dir a aquests col·lectius. 

Des d’Almena Cooperativa Feminista, pensem cal tre-
ballar per millorar les relacions entre les entitats 
feministes i els i les periodistes, crear un clima de 
confiança i convertir els qui treballen en mitjans de 
comunicació en aliats per al nostre discurs.

COM LA DESENVOLUPAREM?

El projecte que plantegem es desenvoluparà a tra-
vés del treball en xarxa de 20 entitats de dones i 10 
grups feministes autogestionats. Es preveu que els 
30 col·lectius participin en totes les fases i accions del 
projecte. S’han definit tres fases: 

1) Diagnosi de la situació de partida: elaboració i pre-
sentació d’un informe d’avaluació global. 

2) Formació dels col·lectius per a la millora de les rela-
cions amb els mitjans de comunicació, segons les ne-
cessitats detectades (amb un itinerari personalitzat).

3) Configuració d’una xarxa d’acció col·laborativa, que 
esdevingui un referent de creació d’opinió davant 
dels mitjans de comunicació i les institucions. Elabo-
ració conjunta d’un pla de comunicació sostenible.

D’entrada, tirarem endavant la primera fase del 
projecte. El desenvolupament de la segona i tercera 
fases queda subjecte a la disponibilitat dels recursos 
necessaris per dur-les a terme.

El projecte estarà coordinat per Almena Cooperati-
va Feminista, una organització que treballa de ma-
nera prioritària en dos àmbits: la comunicació amb 
perspectiva de gènere i l’abordatge estratègic de les 
violències masclistes.

QUÈ DEMANEM A LES PARTICIPANTS?

En la primera fase, es tracta d’avaluar les competèn-
cies comunicatives de les entitats i la seva relació amb 
els mitjans. Per tant, demanem a les entitats que par-
ticipin en la diagnosi, des d’ara i fins a finals d’any: 

● A nivell col·lectiu, es demana l’assistència a una 
reunió amb membres d’altres entitats i grups au-
togestionats feministes, on es posaran en comú 
necessitats, impressions i propostes. 

● A nivell individual, es demana que es treballi en 
un qüestionari. En funció de com avanci el projec-
te i les necessitats que es detectin, es faran també 
entrevistes individuals en profunditat.

Per al desenvolupament de la segona i tercera fases, 
demanarem també el compromís de participació 
dels col·lectius al llarg de tot el projecte (del juliol 
de 2017 al novembre de 2018).

NO HO VEIEU CLAR? TENIU DUBTES?

Poseu-vos en contacte amb nosaltres!
Correu electrònic: info@almenafeminista.org.
Telèfon: 600 036 804 (Maria Serrano).
Xarxes socials: ↓

Finança: Amb el suport de: 


