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1. NOSALTRES 
Som Almena Cooperativa Feminista, una cooperativa de treball 
sense ànim de lucre i d’iniciativa social. Aquest 2022 complim 
cinc anys de vida, i amb aquesta memòria compartim el 
nostre treball i posem en valor aquells assoliments, moments 
i projectes que ens han marcat des del 2017 fins a l’actualitat.

L’almena (merlet en català) és la part més alta d’una construcció, 
d’un mur o d’un castell. Una zona de vigilància que permet 
tenir una visió estratègica del que hi ha al voltant. Nosaltres 
ens inspirem en aquesta paraula ja que, el feminisme ens ha 
portat a estar sempre alerta: a Almena, estem constantment 
en un estat de vigilància davant el patriarcat –i davant altres 
sistemes d’opressió com el capitalisme i el racisme-, i observem 
constantment el nostre context per a generar estratègies que 
aportin a la transformació social.

El nostre fer s’enfoca en els projectes estratègics d’incidència 
política, per a contribuir a un nou paradigma social. El nostre 
objectiu és avançar cap a nous models de gènere i deixar 
enrere l’heteropatriarcat.

La cooperativa no només és una forma jurídica de constituir-
nos, també és una filosofia i un posicionament social i ideològic. 
Volem que la cooperació sigui un valor fonamental de treball en 
la nostra entitat, tant en la manera d’organitzar-nos internament 
com cap l’exterior, aprofitant el talent que hi ha en tota la xarxa 
feminista i d’organitzacions de l’Economia Social Solidària 
(ESS). Entenem la relació amb les persones com la base dels 
nostres projectes i reconeixem en la diversitat un valor afegit 
als projectes que promovem des de la cooperativa.
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Els nostres objectius
La nostra perspectiva és feminista, interseccional i antiracista. Això significa que 
treballem i militem per un feminisme que no exclogui a ningú i que consideri a les 
dones en les seves diverses experiències, siguin cis o trans, i que també inclogui a 
persones de gènere fluid i no binari. La nostra perspectiva també és interseccional i 
antiracista, perquè comprèn que el gènere no és l’únic eix d’opressió i perquè qüestiona 
la categoria de dona com una categoria universal: totes tenim experiències diferents i 
totes vivim situacions d’opressió i privilegi diferents que configuren de manera única la 
nostra experiència al món.

Així, treballem per la plena llibertat de les dones i de les persones que no s’ajusten als 
models de gènere tradicionals. A dia d’avui, i sempre canviants, aquests són els nostres 
objectius estratègics.

El que fem
Avançar cap a nous models de gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat 
requereix un treball divers, sostingut en el temps i, sobretot, un treball que 
sigui realment transformador i que impacti des de diversos àmbits. Per això, 
des de Almena  Cooperativa Feminista ens hem centrat en aquests últims anys 
en tres eixos de treball: la comunicació feminista, la transversalització de la 
perspectiva de gènere i l’abordatge estratègic de les violències masclistes, i la 
interrelació d’aquests tres eixos en els nostres diferents projectes.

OE 1:

Potenciar la xarxa i els 
discursos feministes

OE 2:

Erradicar les 
violències masclistes 

OE 5:

Contribuir a la  
justícia global 

OE 3:

Incidir en la millora de les 
polítiques públiques 

OE 4:

Transformar els imaginaris 
col·lectius patriarcals

Comunicació feminista

Promovent una comunicació transformadora, que 
valori els aprenentatges que ens proporcionen els 
feminismes i les veus que construeixen una societat 
igualitària. Acompanyem a empreses, entitats i 
institucions públiques en l’objectiu d’aconseguir una 
comunicació inclusiva i no sexista. Actualment, ens 
trobem repensant i adaptant aquesta línia de treball.

Abordatge estratègic de les violències masclistes

Contribuint a millorar la prevenció de les 
violències masclistes i els sistemes d’identificació, 
acompanyament i reparació de les dones, adolescents 
i nenes que les sofreixen. Treballem amb institucions 
públiques i entitats, i prioritzem el treball en xarxa.

Transversalització de la perspectiva de gènere

Facilitant la incorporació de la perspectiva de gènere 
i feminista en polítiques públiques, projectes i 
organitzacions. Acompanyem a institucions, entitats i 
empreses perquè apliquin una mirada transversal que 
permeti identificar desigualtats de gènere persistents i 
dissenyar estratègies efectives per a superar-les. 
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El nostre equip
Després de cinc anys, com a cooperativa ens trobem en un moment important de 
creixement i transformació: aquest 2022 comencem a treballar en nous i desafiants 
projectes amb canvis al nostre equip. Al2021 vam perdre una sòcia (Isabel), encara 
que no una amiga, que va tenir una gran oportunitat professional, i una altra sòcia 
(Maria) que, per circumstàncies similars, va demanar una excedència. Al febrer i març 
d’enguany es van sumar 3 noves treballadores (Maritza, Marta i Zahoum) i ara som 
tres sòcies treballadores (Júlia, Amanda i Maria en excedència), tres treballadores i 
diverses col·laboradores.

El nostre equip és de dones, amb diferents talents i experiències, de diferents orígens 
i amb variades trajectòries de vida. Creiem que la diversitat és riquesa i, pel mateix, 
valorem l’activisme i altres experiències informals, com una font de coneixement vàlida.

A continuació et presentem a les dones que, en aquest moment, donen vida a Almena 
Cooperativa Feminista:

Amanda Alexanian Meacci és feminista, Llicenciada 
en Ciències Polítiques en la Università di Firenze 
(Florència, Itàlia). Postgrau en Gènere i Igualtat en la 
Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

Des de 2008 treballa en l’àmbit de la promoció de la 
igualtat de gènere, amb un interès específic en les eines 
concretes de transversalització de la perspectiva de 
gènere. També ha realitzat diversos assessoraments, 
avaluacions, diagnòstics i plans per a administracions 
públiques i entitats del tercer sector, amb l’objectiu 
d’incorporar la perspectiva de gènere en polítiques, 
projectes, actuacions i formes d’organització.

El seu treball està marcat per les metodologies 
participatives on les persones assistents puguin partir 
de la mateixa experiència professional (i personal) 
per identificar formes concretes d’aplicació de la 
perspectiva de gènere en la seva pràctica diària.

El més interessant del seu perfil és l’acompanyament 
a persones i organitzacions a traslladar a la pràctica 
conceptes teòrics, amb la finalitat últim de posar en 
marxa processos realment transformadors.

Júlia Vega Soria és feminista, llicenciada en psicologia 
per la Universitat de Barcelona, màster en Psicologia 
Clínica i de la Salut i Postgrau en Assessorament 
Psicopedagògic.

Durant 17 anys va participar en projectes d’intervenció 
psicosocial i d’intervenció psicològica d’atenció directa, 
amb diverses entitats i serveis públics. Els projectes 
van estar dirigits a l’atenció de dones migrades sense 
permís de residència, treballadores sexuals i dones 
en situació de violència masclista. També va treballar 
com a tècnica responsable del Programa d’Intervenció 
integral contra la violència masclista del govern de 
la Generalitat de Catalunya, al Institut Català de les 
Dones.

El més interessant del seu perfil professional 
és la combinació entre la visió estratègica en el 
desenvolupament de polítiques públiques, la 
coordinació i gestió de projectes i equips i l’experiència 
en l’atenció directa a les dones.

Júlia Vega Soria

Amanda Alexanian Meacci



Cinc añs de camí: 2017 - 2022 1110 Almena Cooperativa Feminista, 2022

Marta Cuezva Roca és feminista i llicenciada en 
Estudis Internacionals i Interculturals per la UAB 
(2004) i Diplomada en Gestió i Administració Pública 
(UPF) (2000).

Des dels inicis de la seva trajectòria, ha treballat tant en 
empreses privades com al Tercer Sector, en tasques 
de gestió i coordinació de projectes, això inclou tant la 
fase de proposta com de justificació d’aquests. Alhora, 
ha fet tasques de gestió d’entitats i de persones 
que han estat vitals i de gran importància per al seu 
desenvolupament tant professional com personal.

El més interessant del seu perfil és l’experiència en la 
gestió de diferents tipus de convocatòries i projectes 
(d’àmbits molt diversos i enfocats a públics molt 
diferents). En tots ells ha estat de vital importància 
la incorporació de la perspectiva de gènere, tant en 
el seu disseny com en la seva execució i seguiment, 
i el foment i sensibilització en relació amb l’ús del 
llenguatge inclusiu en totes les institucions en les 
quals ha treballat.

Zahoum Ettouali Cherrib és feminista d’origen divers. 
Sociòloga per la Universitat de Barcelona i integradora 
social especialitzada en mediació de conflictes.

Durant la seva trajectòria laboral ha estat vinculada a 
l’atenció de nens, nenes, adolescents i persones que 
han experimentat processos migratoris, acompanyats 
i no acompanyats, programes d’acollida a persones 
sol·licitants de protecció internacional, programa de 
prevenció de les violències masclistes en l’àmbit 
comunitari i coordinació de recursos d’acollida 
temporal i d’urgència per a dones, fills i filles en 
situació de violència masclista.

Un dels aspectes més rellevants del seu perfil és 
la intersecció de l’experiència personal i laboral 
des d’una perspectiva feminista, antiracista i crítica. 
Justament aquests encreuaments li permeten tenir 
una visió àmplia i interseccional sobre realitats 
envoltades de complexitat i riquesa. 

Marta Cuezva Roca

Zahoum Ettouali Cherrib

Maritza Sore Galleguillos és feminista i migrant. 
Periodista per la Pontifícia Universitat Catòlica de Xile i 
Màster en Estudis de Dones, gènere i ciutadania per la 
Universitat de Barcelona.

La seva experiència laboral transita entre els mitjans 
de comunicació, les assessories tècniques en matèria 
de feminismes i l’execució de tallers i formacions en 
gènere. Des de fa un parell d’anys que està dedicada 
a l’assessoria tècnica per al desenvolupament de 
polítiques públiques amb perspectiva de gènere i 
interseccional, tant a Catalunya com a Xile.

La seva experiència també està marcada per l’activisme, 
el pensament crític, des d’un constant qüestionament 
del poder i de les estructures que oprimeixen la 
llibertat de les persones. El més interessant del seu 
perfil és l’encreuament del periodisme i el gènere 
i, sobretot, l’experiència migratòria que l’ha portat a 
denunciar les pràctiques colonialistes i racistes que 
encara continuen operant en el nostre quotidià. 

Maritza Sore Galleguillos
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Algunes de les companyes que ens han acompanyat
Al llarg d’aquests cinc anys hem comptat amb la col·laboració i el suport de diverses sòcies 
i treballadores que han nodrit i aportat al desenvolupament i creixement d’ Almena, des 
del seu naixement de la mà de dues sòcies fundadores. Cada dona que ha passat per la 
nostra cooperativa ha estat fonamental i ha ajudat a la nostra sostenibilitat i creixement, a 
més de construir el camí per aconseguir complir cinc anys de vida. Elles han aportat el seu 
temps, el seu entusiasme i les seves visions per a construir objectius comuns.

Sens dubte, són moltes les companyes que ens han acompanyat i són moltes les 
dones a les que agraïm la seva col·laboració. Vam voler preguntar-les directament a 
algunes de les companyes que han passat per Almena el que han significat aquests 
anys de treball, i això va ser el que ens van dir: 

“Almena va néixer de la il·lusió per treballar per una 
societat feminista. Va ser un projecte encoratjador 
que amb els anys ha anat creixent i consolidant-se, 
i amb Almena totes hem crescut. Per part meva, van 
ser uns anys importants, claus professionalment i 
personalment. Vaig compartir vida i treball, alegries i 
tristeses i he teixit una xarxa que m’ha fet créixer com 
a persona i com a periodista.

Han estat uns anys intensos, plens d’emocions i de 
satisfaccions. I haig de dir que també algun mal de cap, 
però tot ha valgut la pena. Ha estat un aprenentatge 
del qual m’he emportat una capseta plena de 
projectes innovadors i transformadors, de molt bons 
records i amigues que mai deixaran de formar part de 
la meva xarxa, i això passa quan a la feina li poses molt 
amor, il·lusió i entusiasme.”. Isabel Muntané, ex sòcia 
fundadora.

“Per a mi, Almena ha estat moltíssimes coses. En primer 
lloc, un projecte vital que ha anat molt més enllà de 
la meva feina: ha estat una cosa que ha impregnat la 
meva vida durant molts anys. Estar a Almena ha estat 
una experiència d’aprenentatge molt important que 
em va permetre aprofundir en els feminismes i, alhora, 
connectar amb altres moviments socials.

El meu pas per Almena em va permetre participar i 
formar part de la creació de projectes des de zero i 
desenvolupar-los en equip i amb eines de creativitat 
col·lectiva. Tinc la sensació que a Almena cadascuna 
posa el millor de si per crear i executar els projectes”. 
Maria Serrano Garcia de la Chica (sòcia en excedència).

Isabel Muntané

Maria Serrano Garcia  
de la Chica

“Per a mi, Almena ha estat principalment un espai 
d’aprenentatge importantíssim. Jo vaig entrar a 
fer les pràctiques universitàries i per a mi va ser 
una oportunitat de portar a la pràctica tots els 
coneixements que tenia en la meva ment. Crec que el 
més important és que a Almena he après una òptica 
molt humana del que és el treball, és a dir que no sols 
buscaven la productivitat, sinó que la mirada estava 
posada en tot el procés i amb la importància de tenir 
en compte les cures i posar-les al centre, de cuidar 
a les companyes... i això és una cosa que agrairé per 
sempre” Laura Gandia Barlocci.

“Per a mi, treballar a Almena va ser l’inici d’una aventura. 
Una aventura personal perquè va ser un dels primers 
treballs que vaig tenir després d’una llarga trajectòria 
laboral en la mateixa organització. I també va ser una 
aventura en formar part dels inicis d’ Almena. Va ser un 
aprenentatge enorme començar a construir un entorn 
veritablement feminista, en el qual les cures realment 
estaven al centre, i en el qual jo em vaig sentir molt 
molt còmoda”. Núria Francolí i Sanglas.

“El meu vincle amb Almena comença al 2018, quan 
em proposen col·laborar fent formacions amb 
perspectiva de gènere. Els nervis per iniciar-me 
com a formadora es barrejaven amb la il·lusió i les 
ganes d’aprendre. A aquesta primera experiència 
s’han sumat més formacions i més projectes molt 
motivadors i interessants al costat d’ Almena. Poder 
combinar la passió per la meva professió i la lluita 
feminista representa no sols un repte, sinó també un 
aprenentatge constant”. Montserrat Beltrán Varea.

Montserrat Beltrán Varea

Laura Gandia Barlocci

Núria Francolí i Sanglas
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2. EL NOSTRE CREIXEMENT
 
 
L’any 2022 és un any important per Almena: estem en una fase de creixement, 
d’expansió i d’equilibri. Cinc anys no han passat en va i han estat molts els moments 
que ens han marcat i ens han ensenyat com gestionar millor la nostra cooperativa. 
Volem compartir alguns de les principals fites viscudes en aquests cinc anys.

Neix Almena Cooperativa Feminista 

2017
Incorporació de Núria Francolí i Sanglas

Incorporació de María Serrano 
i Laura Chipre Vicente

Projectes de consultoria i projectes propis 

Espai de coworking a La Bonne

2018
Sortida de Laura i de Nuria d'Almena 

Incorporació d'Amanda

Incorporació formal de María Serrano 
com a sòcia  

Incorporació a la XES i a la Federació de 
Cooperatives de Catalunya.

Creixement del projecte d'Almena

Moments de crisi interna

2019
Ens preguntem per les cures i per com 

gestionar millor la nostra economia

Balanç social 

Incorporació formal d'Amanda 
com a sòcia treballadora

Canvi de seu, a l'espai 
de coworking Hìbrid

2020
Actualitzem i millorem el nostre 
Reglament Intern

ERTO i treball a distància

Incidència política per la situació de la Covid-19

Canvi de seu a l'espai 
Incubadora de Coòpolis

Inici de la pandèmia

Resistim i ens reinventem

2021
Excedències i sortides

Nous escenaris

Adjudicació del projecte de 
Cooperació Internacional

"Acollides Feministes", 
finançat per l'ACCD

2017
El dia 1 de febrer de 2017 Júlia Vega Soria i Isabel Muntané Rodríguez van fundar 
oficialment Almena Cooperativa Feminista. Després de treballar a l’administració 
pública, van decidir apostar per aquest projecte per a potenciar la xarxa i els discursos 
feministes, erradicar les violències masclistes, incidir en la millora de les polítiques 
públiques, transformar els imaginaris patriarcals i contribuir a la justícia global.

Aquest mateix any, el mes de juliol, es va incorporar a l’equip Núria Francolí i Sanglas. 
Dos mesos després, al setembre, es van incorporar María Serrano Garcia de la Chica 
i Laura Xipre Vicente, totes treballadores fonamentals en la fase de naixement i 
consolidació d’Almena. Durant aquest any treballàvem a un espai de coworking a La 
Bonne, on podíem compartir amb altres entitats en un ambient enriquidor i col·laboratiu.

2018
L’any 2018 va començar amb bastants moviments interns a Almena. El mes de gener 
van deixar la cooperativa Laura Chipre Vicente i Núria Francolí i Sanglas, mentre que 
el mes d’abril es va incorporar Amanda Alexanian Meacci, aportant a la cooperativa 
l’eix fonamental de la transversalització de la perspectiva de gènere.

El mes de juny, Maria Serrano s’incorpora formalment com a sòcia treballadora 
d’Almena, en aquest punt ja són 3 sòcies treballadores: Júlia, Isabel i Maria.

El mateix any entrem a la XES, organització formada per més de 300 sòcies que 
defensa un sistema econòmic respectuós amb les persones, el medi ambient i els 
territoris sota criteris democràtics i horitzontals.

2019
L’any 2019 vam fer un altre pas important com a cooperativa amb la incorporació 
formal d’Amanda com a sòcia treballadora. Aquest mateix any, enfrontem una crisi 
interna marcada per les necessitats vitals d’algunes sòcies, la qual cosa ens va portar a 
reflexionar de manera conjunta sobre les cures col·lectives i com sostenir-nos i donar-
nos suport en les nostres vulnerabilitats. Aquesta pregunta continua oberta i fins al dia 
d’avui posem les cures al centre, intentant conciliar i respectar sempre els processos 
interns de cada treballadora. El tema econòmic tampoc va ser fàcil durant el 2019 
i la reflexió va estar marcada per com millorar els nostres pressupostos i la nostra 
planificació per garantir la sostenibilitat a llarg termini, sense caure en dinàmiques 
d’auto-explotació.

Aquest mateix any, comencem a fer el Balanç Social de la XES, una eina de rendició 
de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern, que utilitzem per a 
millorar i revisar constantment les nostres pràctiques internes.
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2020
El nostre any 2020 va estar marcat per la gestió de la pandèmia i el confinament. Si bé 
ja portàvem un temps practicant el teletreball, no fèiem consultoria a distància, però 
amb el context de la Covid-19 comencem a fer formacions, grups motors i grups de 
discussió en línia i això va ser un repte per a nosaltres en l’adaptació de metodologies i 
el coneixement i ús d’eines informàtiques de suport que no coneixíem. Enguany també 
va ser una prova de foc que ens va obligar a generar estratègies per a no desconnectar-
nos entre nosaltres i no desvincular-nos com a equip.

Durant 2020 també actualitzem i millorem el nostre Reglament Intern, potenciant 
una mirada transformadora, incorporant la perspectiva feminista en les nostres bases 
i reflectint en ell les prioritats i necessitats de les nostres sòcies, la forma en què 
s’organitza la cooperativa i els principis que ens regeixen.

Les nostres majors reflexions enguany es van centrar en la importància de fer 
incidència política i visibilitzar la situació de precarietat de moltes dones enmig del 
confinament. Un altre punt important durant aquest any va ser, novament, la reflexió 
sobre la sostenibilitat de la nostra cooperativa, la necessitat de pensar altres fonts de 
finançament i la importància de tenir projectes més grans amb visió de futur i a llarg 
termini. L’aposta continua sent, més que mai, per projectes transformadors i per tenir 
una dimensió interna coherent.

2021
Arran de l’excedència i sortida de dues de les nostres sòcies treballadores (Isabel 
Muntané i María Serrano) vivim un altre moment important de reflexió interna. Amb 
quatre anys d’experiència i recollint els aprenentatges i moments de crisis dels anys 
anteriors, decidim projectar-nos cap el futur amb mirades estratègiques. Vam posar la 
nostra intenció laboral a enfortir les nostres xarxes internacionals, i després de diversos 
mesos de preparació, el desembre de 2021, ens va ser atorgada una subvenció de 
l’Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament, per a iniciar un projecte de 
cooperació internacional entre Catalunya i Mèxic, específicament a Chiapas, juntament 
amb les nostres companyes de Formación y Capacitación A.C, de Chiapas. Aquest 
projecte representa un gran repte, però també una estabilitat rellevant per Almena, des 
del qual esperem enfortir xarxes internacionals, aprendre amb altres entitats d’altres 
territoris, i lluitar contra les violències masclistes més enllà de les fronteres catalanes.

2022
L’any 2022 l’iniciem al costat de l’energia de la renovació i el canvi. Creiem que els 
moviments sempre són transformadors: ens treuen de les nostres zones de confort i 
ens permeten ampliar la mirada i reinventar el nostre context. Impulsades pel projecte 
Acollides Feministes, decidim reforçar el nostre equip: al febrer de 2022 es va incorporar 
Maritza. Al març va arribar Marta i uns dies després, Zahoum. L’equip es consolida per als 
pròxims desafiaments, després d’alguns mesos d’adaptació.

Enguany també ens plantegem modificar o fins i tot eliminar la línia de treball de 
comunicació feminista. Els nostres eixos de treball també es van adaptant als interessos 
i experiències de les nostres companyes i, pel mateix, aquest tema encara està sent 
reflexionat col·lectivament. 

El que ens ha ensenyat la pandèmia 
Malgrat la intensitat de la pandèmia i tot l’impacte que ha produït en l’àmbit global, 
des d’ Almena sentim que els canvis i les dificultats que hem enfrontat producte de la 
Covid-19, han estat un procés d’aprenentatge, de treball i ajuda mútua molt rellevant 
en el transcurs d’Almena. Des del naixement d’Almena treballem per posar les cures 
col·lectives al centre de les nostres vides i aquesta visió ens va ajudar a afrontar de 
millor manera el confinament i la crisi sanitària, pensant sempre en la sostenibilitat de 
les nostres vides.

Quan va començar el confinament en 2020, acabàvem de traslladar-nos a la Incubadora 
de Coòpolis plenes de projectes i il·lusions que es van frenar gairebé totalment en el 
context d’alarma. Per poder fer front a les despeses acordem fer un ERTO els primers 
mesos. No obstant això, i reconeixent els privilegis que hem tingut en el context de la 
pandèmia, rescatem d’aquest procés els aprenentatges i els impactes positius que 
hem viscut. En primer lloc, la pandèmia ens va ajudar a consolidar una forma de treball 
telemàtica que ja havíem utilitzat i que ens va permetre fer diferents encaixos entre la 
feina i la nostra vida personal. Malgrat que ens agrada trobar-nos, mirar-nos i sentir-nos 
en persona, la pandèmia ens va ensenyar que som perfectament capaces de treballar 
des de casa i que si generem espais en línia de qualitat, podem mantenir-nos unides i 
connectades com a equip, alhora podem facilitar la conciliació.

D’altra banda, la pandèmia també ens va impulsar a participar de manera més activa i 
constant en espais d’incidència política com una resposta a les diferents situacions de 
violència que vivien moltíssimes dones durant el confinament, el col·lapse dels serveis 
especialitzats d’atenció a les violències masclistes, i també com una resposta a aquelles 
situacions de precarització laboral, en les quals nosaltres també ens vam veure immerses.

Igual que totes, a Almena no sabem com seguirà el desenvolupament de la Covid-19, o 
fins quan durarà, amb quina intensitat, o si vindran noves pandèmies, però sí que estem 
segures que la centralitat de les cures col·lectives, juntament amb el cooperativisme i 
la col·laboració, són les claus que poden sostenir-nos en aquests moments d’urgència 
a escala global
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. 3. EL NOSTRE TREBALL
Com incidim
La incidència ha estat i és la base de la nostra feina, perquè incidir és influir. Per 
nosaltres, la incidència són totes les accions que realitzem i que tenen conseqüències 
directes en les polítiques públiques que s’implementen a Catalunya. Fer incidència des 
d’una perspectiva feminista no és només treballar per un bon resultat, sinó que implica 
promoure estratègies que també incorporin la mirada interseccional i antiracista i que 
promoguin el respecte als drets humans i els drets de les dones en la seva diversitat.

Incidir és participar activament en tots aquells espais que ens permetin influir en 
la presa de decisions sobre política pública, en la manera de gestionar serveis, en 
les xarxes que impulsen canvis de mirades i maneres d’actuar. Amb aquesta idea 
d’incidència en un sentit ampli, busquem una transformació en els imaginaris culturals 
que afecten les dones i a les persones dissidents de gènere. Entenem la incidència 
com un procés a llarg termini i no com un esdeveniment únic, pel mateix la abordem 
de manera constant i aproximant-nos a ella de diferents maneres:

En aliances i 
intercooperació

En espais de  
participació política

Construint  
política pública

Donant suport a  
la societat civil

Promovent  
projectes propis

Formant a equips 
professionals

In
cid

èn
cia

 so
cia

l i 
po
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Activitats i projectes
A continuació presentem els principals projectes que hem realitzat en els nostres 
cinc anys de vida. Per a saber i aprofundir més, pots visitar la nostra pàgina web:  
www.almenafeminista.org 

En aliances i intercooperació
En els últims cinc anys, hem treballat amb altres organitzacions de l’Economia Social 
Solidària i de la Xarxa Feminista, amb les que compartim valors i pràctiques que ens 
identifiquen, buscant sempre la cooperació. Ens donem suport mútuament i així 
contribuïm a la transformació del model econòmic i a deixar enrere les pràctiques 
capitalistes i patriarcals que ens trobem dia a dia en les nostres tasques. 

 Cercle d’Economies feministes – Coòpolis: juntament amb altres organitzacions 
feministes formem el Cercle d’Economies Feministes de Coòpolis, un espai que 
ofereix serveis d’acompanyament a diferents cooperatives i col·lectius per a créixer 
i consolidar-se mitjançant la formació i l’acompanyament en matèria de transicions 
organitzatives feministes. Realitzem formacions, jornades i acompanyament a 
cooperatives en procés de consolidació, per incloure la perspectiva de gènere a 
les entitats. 

 Eix feminista de la Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya: en 
col·laboració amb altres cooperatives federades, treballem per coordinar actuacions 
amb perspectiva de gènere en l’àmbit intern de la Federació, i també en l’àmbit de la 
intercooperació. El nostre treball se centra en detectar temes d’interès conjuntament 
i fer seguiment del pla de treball establert. 

 Comissió d’economies feministes de la Xarxa d’Economia Solidària de 
Catalunya: Treballem per visibilitzar la baixa presència de les dones dins i fora de 
la XES i busquem incidir en les dinàmiques masclistes, els conflictes de poder i la 
manca d’espais de cures en la mateixa organització. Alhora, donem visibilitat a les 
bones pràctiques que s’estan produint en l’àmbit de l’Economia Social Solidària i 
fomentem la seva replicabilitat. 

http://www.almenafeminista.org
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En espais de participació política
Hem participat activament en espais polítics formals i informals a Barcelona i Catalunya 
amb la finalitat d’exercir el nostre poder polític en pro de la transformació social.

 Plataforma CEDAW ombra Catalunya: som part de la Plataforma CEDAW 
Catalunya, un espai no governamental format per organitzacions feministes que 
treballen pels drets de les dones. Tenim com a objectiu principal elaborar informes 
ombra periòdics i fer seguiment de les agendes polítiques governamentals amb 
allò relacionat amb els drets de les dones. 

 Consell de Dones de Barcelona: formem part del Consell, un espai participatiu 
de caràcter consultiu, on debatem temes d’interès per a les dones de Barcelona, 
visibilitzant les seves demandes i propostes. Busquem enriquir la mirada de 
gènere en totes les polítiques de l’Ajuntament per a avançar en la transformació 
social. Hem participat en l’elaboració del Reglament per a l’equitat de gènere de 
l’Ajuntament i som part de la Comissió de Seguiment. També participem en la Taula 
de pressupostos i fiscalitat amb perspectiva de gènere.

 Consell Nacional de Dones de Catalunya: el CNDC és l’òrgan col·legiat de 
participació i consulta de l’Institut Català de les Dones (ICD), integrat per entitats 
que treballen en programes a favor de la igualtat i la promoció dels drets de 
les dones al territori català. Promovem la participació de les dones, incentivem 
el treball en xarxa i fem propostes al ICD sobre diferents temes i obstacles que 
afecten l’equitat de gènere. 

 Plataforma Unitària contra les Violències de Gènere: espai de participació on 
treballem més de 120 entitats, per donar resposta a la necessitat de visibilitzar la 
violència de gènere i reclamar actuacions a través de la mobilització ciutadana. 
Malgrat que l’àmbit geogràfic és tot el territori català, es treballa en xarxa amb 
organitzacions de tot l’Estat i també d’Europa. 

Projectes per a la política pública
Hem realitzat diferents assessories tècniques en violències masclistes i transversalització 
de la perspectiva de gènere per a projectes que impulsen les administracions públiques. 
Alhora, hem acompanyat a les institucions en el disseny i la implementació de plans, 
projectes, programes i protocols amb l’objectiu d’implementar pràctiques feministes.

 Mapeig de la participació de grups feministes i de dones a la ciutat de Barcelona – 
Ajuntament de Barcelona - 2018

 Projecte desenvolupat per encàrrec del Departament de Transversalitat de Gènere de 
la Gerència de Recursos de l’Ajuntament de Barcelona, amb l’objectiu de donar valor a 
les entitats i grups feministes i de dones establerts a la ciutat de Barcelona i promoure 
la seva participació en la millora de les polítiques públiques. 

 Avaluació dels circuits territorials per a l’abordatge de les violències masclistes a 
Catalunya – Institut Català de les Dones - 2018

 Per encàrrec de l’ICD, avaluem el funcionament, les capacitats, la composició, la 
participació i les competències en temes d’eficàcia i eficiència en l’abordatge de les 
violències masclistes dels circuits territorials. 

 Suport a les activitats d’Educació per al Desenvolupament – Ajuntament de Sant 
Boi de Llobregat – 2018

 Projecte desenvolupat en col·laboració amb la Unitat de Cooperació, Solidaritat i 
Pau de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat. La nostra tasca es va centrar en 
donar suport a les activitats de sensibilització i educació per al desenvolupament 
que impulsa el consorci. 

 Llibre d’estil amb perspectiva de gènere – Ajuntament de Terrassa - 2019 

 Document dirigit a tot el personal de l’Ajuntament, que presenta elements 
centrals per a una comunicació no sexista ni androcèntrica. Apostem per una 
comunicació que contribueixi a construir nous imaginaris i difondre relacions 
més justes i equitatives.  

 Guia per a incorporar persones referents de gènere i violències masclistes al 
sistema de Justícia Juvenil – Generalitat de Catalunya -  2019-2021

 Projecte que neix de la necessitat d’incorporar una perspectiva de gènere i 
d’abordatge de les violències masclistes en els serveis de Justícia Juvenil, amb 
l’objectiu de promoure a tota la institució una cultura no sexista i de rebuig a les 
violències masclistes. Després d’incorporar a les persones referents, el projecte va 
continuar amb la posada en marxa de les seves funcions, tasques i responsabilitats.

https://almenafeminista.org/projecte/avaluacio-dels-circuits-territorials-per-a-labordatge-de-les-violencies-masclistes-a-catalunya/
https://almenafeminista.org/acompanyant-a-la-incorporacio-de-persones-referents-de-genere-i-violencies-masclistes-a-justicia-juvenil/
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 Recomanacions per a la millora del lideratge del SOC en processos de 
recuperació ocupacionals de dones que viuen violències masclistes - Servei 
Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC) – 2020

 Projecte desenvolupat per encàrrec del SOC. Aquest treball es va emmarcar dins 
d’un projecte global de la institució per a impulsar un model intern d’abordatge 
de les violències masclistes que incorporés la perspectiva de gènere. L’objectiu va 
ser millorar la política pública d’ocupació dirigida a les dones que viuen violències 
masclistes i millorar el lideratge del SOC en els processos de recuperació laboral 
de les dones. 

 Guia per a valorar la maduresa en adolescents que viuen violències masclistes i 
LGBT-fòbies - Agència Catalana de Joventut de la Generalitat de Catalunya - 2021

 Desenvolupem aquesta guia per a orientar a professionals que treballen amb 
adolescents que viuen, o han viscut, violències masclistes i LGBTI-fòbies. La 
finalitat de la guia és ajudar els equips professionals a determinar la maduresa 
de noies i nois menors d’edat per a poder prendre i gestionar amb autonomia les 
seves pròpies decisions relacionades amb la demanda d’atenció i els processos de 
recuperació de les violències viscudes. 

 Pla d’Igualtat, feminismes i LGBTI - Ajuntament de Sant Cugat del Vallés - 2021

 Per encàrrec de l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallès, executem el Pla d’Igualtat 
de Gènere i LGBTI, un document que permet identificar les desigualtats de 
gènere i les discriminacions en el context municipal, i detectar les oportunitats 
per a implementar polítiques transformadores. Alhora, el document aprofundeix el 
compromís tècnic i polític de l’Ajuntament cap a les polítiques d’igualtat de gènere 
i LGBTI i la seva transversalització al conjunt de les actuacions municipals.

 Assessorament tècnic per a l’elaboració del Protocol d’Abordatge de les Violències 
Masclistes de Serveis Socials a Catalunya – Direcció General de Serveis Socials 
(DGSS) - 2021 

 Per encàrrec de la DGSS realitzem l’assessorament tècnic especialitzat per a 
l’elaboració del Protocol d’Abordatge de les Violències Masclistes de Serveis Socials. 
El nostre treball es va centrar en donar suport en l’elaboració dels continguts del 
document, en la realització d’aportacions metodològiques, gestió i coordinació del 
treball amb expertes i el desenvolupament d’estratègies per a garantir l’aplicabilitat 
pràctica d’aquest document. 

Projectes per a organitzacions i societat civil
Hem acompanyat a diferents entitats en la transversalització de la perspectiva gènere 
i el treball contra les violències masclistes, sigui en projectes, accions concretes o 
dins de la mateixa organització, assessorant-les en la revisió de les relacions de poder 
internes, en el qüestionament de la divisió dels treballs reproductius i de cures i en la 
reflexió sobre les desigualtats laborals.

 Suport a les entitats públiques i la societat civil en l’elaboració d’un Pla estratègic 
provincial contra la violència de gènere a Inhambane (Moçambic) – Arquitectura 
Sense Fronteres - 2017

 Col·laborem com a assessores internacionals en el projecte de cooperació que 
Arquitectura Sense Fronteres realitza a Moçambic, amb l’objectiu d’augmentar la 
sensibilització contra la discriminació i la violència de gènere. En el marc d’aquest 
projecte, duem a terme un procés participatiu i grups de discussió, amb la 
participació d’un centenar de professionals per a analitzar les polítiques nacionals i 
les necessitats de la província. 

 Continguts comunicatius per a “Ciutats Defensores dels Drets Humans”– Fons 
Català de Cooperació al Desenvolupament - 2017 - 2019

 Projecte impulsat conjuntament amb el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament, la Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat, l’Institut de Drets 
Humans de Catalunya i l’Institut Català Internacional per la Pau, amb l’objectiu 
de donar a conèixer el treball de les defensores i defensors de drets humans i 
denunciant la persecució que pateixen.  

 Millora dels mecanismes de prevenció, atenció i apoderament de dones en situació 
de violències masclistes a Inhambane (Moçambic) – Arquitectura Sense Fronteres 
- 2018 - 2019 

 Projecte realitzat a Moçambic per Arquitectura Sense Fronteres, on col·laborem 
amb l’objectiu de desenvolupar estratègies endògenes que millorin l’abordatge 
integral de les violències masclistes a la província d’Inhambane. Aquest projecte va 
facilitar la rehabilitació i equipament del Centre d’Atenció Integrada (CAI), com un 
servei especialitzat en l’atenció de les violències masclistes. A més es planteja un 
model d’intervenció multidimensional que incorpora a tots els agents involucrats 
(institucions i líders i lideresses comunitàries).

http://premsa.santcugat.cat/ajuntament/les-perspectives-feministes-i-lgtbi-protagonistes-del-nou-pla-digualtat-de-sant-cugat/
https://almenafeminista.org/projecte/assessorament-tecnic-protocol-dabordatge-de-les-violencies-masclistes-de-serveis-socials/
https://almenafeminista.org/projecte/suport-a-les-entitats-publiques-a-mocambic/
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 Suport a la comunicació del projecte “Som Part: diversitat i drets col·lectius” - Centre 
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) -  2019

 Col·laboració realitzada amb CIEMEN per a la comunicació i divulgació del projecte 
“Som part: diversitat i drets col·lectius”, iniciativa que integra totes les activitats 
d’educació per la justícia global que l’entitat realitza des del 2015. Des d’Almena 
vam donar suport en el disseny d’estratègies comunicatives, gestionant xarxes 
socials i facilitant la visibilitat d’algunes iniciatives en els mitjans de comunicació. 

 Diagnòstic de gènere de la Federació de Casals de Joves de Catalunya – Casal 
de Joves de Catalunya - 2020 

 Realitzem un diagnòstic de gènere amb perspectiva LGTBI, amb la finalitat 
de transversalitzar la perspectiva de feminista a l’organització i possibilitar 
l’execució d’accions transformadores en aquesta línia. Utilitzem una metodologia 
participativa a través d’entrevistes en profunditat, qüestionaris, grups de discussió 
i anàlisi documental.

 Mecanismes d’atenció multisectorial, prevenció i apoderament de les dones en 
situació de violència masclista, a la província d’Inhambane, Fase II – Arquitectura 
Sense Fronteres - 2020 - 2022

 Continuem treballant a Moçambic perquè les dones, adolescents i nenes de la 
província d’Inhambane visquin lliures de violències masclistes. Aquest projecte 
és la continuïtat de l’estratègia iniciada al 2015 amb el “Mecanisme Multisectorial 
d’Atenció a les Dones Víctimes de Violència”. En aquesta nova fase, ens concentrem 
en el reforç de les estructures ja desenvolupades i en la difusió dels drets de les 
dones i dels recursos que tenen al seu abast. A més, realitzem accions d’incidència 
política i continuïtat dels processos formatius.

 uport a la comunicació dels projectes “TitulArts” i “Càmeres i Drets” - Centre 
Internacional Escarré per a les Minories Ètniques i les Nacions (CIEMEN) - 2021

 Col·laboració realitzada per a la difusió dels projectes “TitulArts” i “Càmeres i Drets”, 
que promouen l’exercici dels drets de la població refugiada que viu en Amed, 
capital oficiosa de Kuridstán del Nord. Des d’Almena generem diferents accions i 
estratègies comunicatives per a la divulgació d’aquests continguts, facilitant la seva 
visibilitat en xarxes socials i mitjans de comunicació. 

Incidència a través de projectes propis
A més d’oferir serveis per a altres organitzacions i institucions, dissenyem i impulsem 
projectes propis. Són iniciatives que neixen de necessitats que identifiquem en el 
nostre treball, activisme i vida personal, i en la relació amb altres entitats feministes i 
de l’Economia Social Solidària. 

 Dones valentes. Per una nova informació sobre les violències sexuals – Ajuntament 
de Barcelona – Diputació de Barcelona - 2017 – 2018 

 Treball de recerca realitzat amb el finançament de l’Ajuntament de Barcelona i la 
Diputació de Barcelona. La recerca va analitzar els discursos i informacions sobre 
diferents tipus de violències sexuals publicats a 5 diaris de Catalunya, evidenciant com 
els mitjans victimitzen i responsabilitzen a les dones sense tenir en compte els seus 
relats, i fins i tot en algunes ocasions dificultant els seus processos de recuperació. 

 Xarxa Associativa de Comunicació Feminista – Ajuntament de Barcelona – Institut 
Català de les Dones – Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la 
Generalitat de Catalunya - 2017 – 2019 

 Projecte desenvolupat amb l’objectiu d’incrementar la influència social i política de 
les entitats i grups feministes de Barcelona. El procés va tenir tres fases: diagnosticar 
les capacitats comunicatives de les entitats feministes, millorar-les i posar en 
contacte a activistes amb periodistes i mitjans de comunicació, per a promoure la 
perspectiva de gènere en tots els aspectes de la comunicació social. 

 Rere la porta: com informen els mitjans sobre el treball de la llar i les cures – Oxfam 
Intermón – Generalitat de Catalunya – Ajuntament de Barcelona - 2018 – 2019   

 Recerca que va analitzar la informació difosa en els mitjans de comunicació 
sobre els treballs de la llar i de cures. Aquest projecte ens va permetre demostrar 
els estereotips que operen en els mitjans a l’hora d’informar sobre les vides i 
lluites de les treballadores organitzades. Una segona part d’aquest projecte es va 
concentrar en una campanya comunicativa per a millorar i dignificar el treball de 
la llar i de les cures.  
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 De l’experiència al relat comú: guia per incorporar la perspectiva feminista a 
organitzacions de l’ESS i Reglaments feministes per a les nostres cooperatives – 
Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya – Generalitat de Catalunya 
– Ajuntament de Barcelona - 2018 - 2021 

 Projecte desenvolupat amb l’objectiu de fer reproduïbles diferents eines per 
a incorporar la perspectiva feminista en les organitzacions de l’Economia Social 
Solidària. El projecte es va realitzar amb el suport de diferents cooperatives que 
treballen per la incorporació de la perspectiva feminista en la seva organització. 

 Guanyant espais: l’impacte de gènere i la premsa durant la Covid-19 – Oxfam 
Intermón - Ajuntament de Barcelona – 2020 - 2021

 Informe elaborat amb la finalitat d’analitzar l’impacte de gènere, el rol dels mitjans 
de comunicació i l’accés a la informació per part de la ciutadania en el context de 
la pandèmia mundial. Aquest projecte va comptar amb el finançament d’Oxfam 
Intermón i de l’Ajuntament de Barcelona.  

Incidència a través de formació d’equips  
 Formació estratègica en violències masclistes

 Impartim formacions dirigides a les professionals que treballen territorialment i 
en xarxa dins dels diferents circuits de violències masclistes de Catalunya. Hem 
treballat diversos temes; el marc legal i conceptual de les violències masclistes, 
el model de treball en xarxa del Protocol Marc, les estratègies de prevenció i 
sensibilització per a l’abordatge de les violències, les formacions en prevenció i 
abordatge de l’assetjament sexual, l’aplicació del model de treball en xarxa al 
territori i l’abordatge en xarxa de les situacions de violència masclista urgents.

 Durant els nostres cinc anys de vida, hem realitzat 140 hores de formacions 
estratègiques en violències masclistes, arribant a més de 400 persones. Aquestes 
formacions es van realitzar a un ampli espectre d’ entitats, empreses i administracions 
públiques: 

 - Diputació de Barcelona 

 - Institut Català de les Dones

 - Ajuntament de Gavà 

 - Ajuntament de Sant Boi de Llobregat 

 - Ajuntament d’Alella

 - Consell Audiovisual de Catalunya 

 - Universitat Autònoma de Barcelona 

 - Universitat de Barcelona 

 - Escola Superior de Comerç Internacional (ESCI-UPF)

 - CREAF Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales

https://almenafeminista.org/projecte/de-lexperiencia-al-relat-comu-guia-per-incorporar-la-perspectiva-feminista-a-organitzacions-de-less/
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 Formació per la incorporació de la perspectiva de gènere

 Realitzem formacions dirigides a professionals que treballen en les administracions 
locals, així com a professionals del tercer sector, del cooperativisme, dels moviments 
socials i del món empresarial. Oferim la possibilitat de seguiment a la formació a 
través d’un assessorament específic sobre dificultats i avanços en la incorporació 
de la perspectiva de gènere en diversos àmbits i serveis.

 Durant els nostres cinc anys de vida, hem dut a terme 40 hores de formacions 
per la incorporació de la perspectiva de gènere, arribant a més de 200 persones. 
Aquestes formacions es van realitzar a un ampli espectre d’ entitats, empreses i 
administracions públiques:

 - Federació de Cooperatives de Treball de Catalunya

 - Ajuntament de Mollet del Vallès

 - Ajuntament de Sabadell

 - Col·legi de politologia i sociologia

 - Associació gestors culturals

 - Institut Català de les Empreses Culturals (ICEC)

 - Som Energia

 - Associació Institut Quotidiana

 - Associació Acció Internacional per la Pau - IAP Catalunya 

 - Universitat Oberta de Catalunya 

 Formació en comunicació amb perspectiva de gènere 

 Realitzem formacions de comunicació amb perspectiva de gènere, amb la finalitat de 
desmuntar el sexisme en les comunicacions i construir un nou discurs que promogui 
la igualtat i la no discriminació per raons de gènere. Aquestes formacions van dirigides 
a qualsevol persona que vulgui incorporar la perspectiva de gènere en el seu dia a dia, 
tant en l’àmbit privat com en el professional.

 Durant els nostres cinc anys de vida, hem dut a terme prop de 600 hores de formacions 
sobre comunicació feminista arribant més de 1.840 persones. Aquestes formacions 
es van realitzar a un ampli espectre d’entitats, empreses i administracions públiques, 
algunes d’elles són: 

 Entitats

 - Universitat Autònoma de Barcelona

 - Universitat de Barcelona 

 - Universitat Pompeu Fabra

 - Unión General de Trabajadoras - UGT

 - Arquitectura Sense Fronteres

 - Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya

 - Fundació Estimia

 - Associació Institut Quotidiana

 - Asociación Global Humanitaria

 - Fundació Institut Català d’Investigació Química

 Administració 

 - Generalitat de Catalunya 

 - Institut Català de les Dones 

 - Diputació de Barcelona 

 - Ajuntament de Barcelona 

 - Ajuntament de Terrassa

 - Ajuntament de Mollet del Vallés 

 - Ajuntament Pineda de Mar

 - Consell Comarcal Vallès Occidental

 - Consell Comarcal del Bages

 - Consell Comarcal del Montsià

 - Transversalitat gènere BCN Activa

 - Fons Català de Cooperació al Desenvolupament
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4. ELS NOSTRES COMPTES 

A continuació presentem una sèrie de gràfics que donen compte de la distribució dels 
nostres ingressos segons 3 tipus d’activitats: subvencions, projectes i formacions i 
jornades.

Projectes subvencionats (8.562,38€)

Projectes contractats (62.947,76€)

Projectes subvencionats (60.555,91€)

Projectes contractats (146.685,96€)

Projectes subvencionats (32.562,88€)

Projectes contractats (92.865,86€)

Projectes subvencionats (22.947€)

Projectes contractats (93.445,73 €)

2017 2018

2019 2020

Durant aquests cinc anys de treball, Almena ha vist els fruits de la seva dedicació i 
ha incrementat tant ingressos com despeses gràcies al nombre de treballs que ha 
desenvolupat i en els quals s’ha vinculat. Si bé és cert que en 2019 el resultat econòmic 
de l’exercici va ser negatiu, al llarg del 2020 aconseguim revertir aquesta situació, 
malgrat tenir una situació adversa a la qual també vam fer front, com ha estat la crisi 
ocasionada per la Covid-19. Ens complau dir que, durant l’any 2021 hem seguit con 
aquesta tendència de creixement i, per això, continuem reafirmant el nostre projecte.

Projectes subvencionats (9.858€)

Projectes contractats (139.726,20€)

2021
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5. ORGANITZACIONS  
QUE HAN CONFIAT  
EN NOSALTRES
 
Els feminismes ens ha ensenyat a trencar amb els relats de la individualitat i amb aquells 
estereotips que ens obliguen a fer tot soles. Per contra, creiem en la col·laboració i en 
la cooperació com a estratègies realment transformadores. El nostre treball no hauria 
estat possible en aquests cinc anys sense les diferents organitzacions que han confiat 
en nosaltres, no sols en l’àmbit econòmic, sinó també aquelles que ens han estès la  
mà i ajudat a generar ponts de col·laboració en els nostres moments de consolidació i 
de moviments interns. 



http://almenafeminista.org/

 @almenafeminista
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