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Seminari de reflexió i incidència

Com incorporar la perspectiva feminista als
processos d’acollida? 

CLAUS D'ANÀLISIS I EXPERIÈNCIES TRANSFORMADORES

El proper 20 d’octubre realitzarem el seminari de reflexió i incidència
política amb l’objectiu de pensar conjuntament en estratègies
d’incorporació de la(s) perspectiva(s) feminista(s), interseccional i de
drets en els processos d’acollida de persones migrades. Durant el
seminari comptarem amb la presència de l’entitat “Formación y
Capacitación A.C.” (FOCA), que promou un model d’acompanyament
integral a dones, adolescents i nenes en la frontera Mèxic-Guatemala des
de fa més de 25 anys. A més, comptarem amb la presència d’entitats,
expertes i activistes en migracions d’origens diversos, que contribuiran
en el debat així com a posar sobre la taula elements crítics i propostes
generades arrel dels seus coneixements situats. 

El seminari oferirà moments d’intercanvi, anàlisi i treball conjunt sobre
l’aplicació d’estratègies amb perspectiva de gènere, interseccionalitat i
migracions. Busquem reflexionar sobre els processos d’acollida i
entendre’ls més enllà de les actuacions disseyades en el marc legal català.

Desenvolupem aquest seminari en el marc del projecte "Acollides
Feministes: transformem juntes", un projecte de cooperació
internacional, realitzat per Formación y Capacitación A. C. a Mèxic i
Almena Cooperativa Feminista i Creación Positiva a Catalunya.
Comptem amb el finançament de l'Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament. Aquest projecte, també inclou la creació d'una eina amb
elements clau per a millorar els processos d’acollida de les dones i les
seves famílies en el context català, buscant incidir políticament en el nivell
local, català, estatal i europeu.

Per saber-ne més, visita la nostra web

https://www.creacionpositiva.org/ca/acollides-feministes/
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Seminari de reflexió i incidència

Objectius

Emmarcar les claus teòriques que haurien de formar part del model
d’acollida de dones, adolescents i nenes en mobilitat: la(s) perspectiva(s)
feminista(s), interseccional i de drets.

Emmarcar i reconèixer conceptes clau sobre migració desenvolupats en les
investigacions, que permeten donar seguiment i avaluar com s’està
implementant el model d’acollida a Catalunya.

Conèixer el component de formació-capacitació-empoderament del model
de FOCA AC a Mèxic, així com la seva proposta d’acompanyament integral
psicosocial i jurídic; posar-lo en perspectiva amb l’acompanyament a Catalunya
i identificar elements de transformació en clau feminista, interseccional i de
dret.

Conèixer els components d’aliança, incidència política i intervenció
comunitària del model de FOCA AC i d’entitats/expertes a Catalunya en el
procés d’acompanyament en l’acollida de dones, adolescents i nenes en clau
feminista, antiracista i de drets.

Conèixer les perspectives (marc teòric) i components que sustenten el model
d’acompanyament integral de FOCA AC en el procés d’acollida, així com les
iniciatives en aquesta línia d’entitats/expertes a Catalunya i identificar elements
de transformació en clau feminista, interseccional i de drets en el model
d’acompanyament integral a Catalunya.
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Format
El seminari es desenvoluparà en una única sessió en format presencial. Es
proposa que la sessió combini una part d'exposició-reflexió a través de la
participació de les companyes de FOCA AC (Mèxic) i de diverses expertes en la
matèria per obrir posteriorment un espai de treball amb les participants amb
l'objectiu d'emmarcar la realitat (territorial, recursos, etcètera),
nus/limitacions, necessitats i propostes en relació amb els elements exposats.

Fila 0

Beatriz Cantero Riveros - Mujeres Pa’ Lante
Fátima Ahmed -  Diàlegs de Dones
Bombo N’Dir - Mujeres Diversas 8M

Comptarem amb una fila 0 d'excel·lència, conformada per dones
migrades, expertes i amb una àmplia trajectòria de treball social i polític
amb les migracions des d'una perspectiva feminista.

Personal tècnic i polític de les administracions, amb l’objectiu de tenir
incidència en el personal estratègic en la política pública d’acollida.
També entitats i teixit associatiu que intervé en l’acollida de persones
migrades i persones sol·licitants de protecció internacional, entenent
l’acollida en un sentit ampli i visualitzant la seva intervenció dins del
marc de col·laboració amb l’administració pública. Al final d’aquest
document es facilita un llistat de les participants confirmades.

A qui es dirigeix
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PROGRAMA DETALLAT

08:45 - 09:15 h Recepció

09:15 - 09:40 h Inauguració del seminari a càrrec de la secretaria d’Igualtats del

Departament de Igualtat i Feminismes, Sra. Mireia Mata Solsona.

Presentació del projecte “Acollides Feminista: Transformem juntes”, a càrrec d’Almena

Cooperativa Feminista i Creación Positiva.

Analitzarem la realitat de les dones en mobilitat a la frontera Sud de Mèxic, realitat situada a la
dinàmica global de les migracions. Contextualitzarem el model integral d'acompanyament de
l'organització com a resposta de la societat civil per defensar els drets de les dones. El model
neix per la ineficiència de les instàncies oficials responsables, per la manca de presència i
d'actuació de l'Estat.

Visibilitzarem la vulneració de drets i els impactes de les violències en les dones en origen,
trànsit, destinació i tornada.

Situarem les aliances innovadores com la Xarxa Mesoamericana Dona, Salut i Migració
(RMMSyM) i la Xarxa de Gestores Comunitàries que tenen per objectiu promoure i defensar els
drets de les dones, nens i nenes en mobilitat, el dret a migrar i no migrar, la defensa del territori
i l'acompanyament en la formació de noves lideresses. També es presentarà l'inici del projecte
de “Les Morades”.

Aprofundirem i reflexionarem el perquè de l´acompanyament i des don s´acompanya:
perspectiva de drets, feminista i intercultural. Acompanyar versus donar atenció.

S'exposaran els principis del model d'acompanyament integral de FOCA AC i com aquests
impacten en els processos de mobilitat de les dones en situar-les al centre: no revictimització i
dones com a gestores dels seus processos (elles són les titulars de tot el procés i decideixen a
qui se li dóna acompanyament).

Intervé
Diana Damián Palencia -  Formación y Capacitación A.C. 

09:40 - 10:00 h Estratègies d'èxit en l'acollida de dones i famílies des del SUD: el context
del model d'acollida integral de Formación y Capacitación (Mèxic)

https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
https://foca.org.mx/
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10:00 - 11:30 h Taula rodona: Les perspectives feministes, interseccional i de drets
als processos d'acollida

Fonaments teòrics: aportacions des de les perspectives feministes i la
interseccionalitat en el disseny de les polítiques públiques d’acollida

Intervé
Sara Cuentas Ramírez - Red de migración, género y desarrollo 

Analitzarem els fonaments teòrics proposats per aprofundir sobre la seva utilitat en la
transformació de les polítiques públiques, especialment aquelles que impacten en els
programes i els projectes per a l'acollida de dones i les seves famílies en mobilitat. A
l'horitzó planejaran alguns dels debats actuals en el pla teòric sobre els feminismes, la
interseccionalitat i els drets fonamentals per desenvolupar estratègies de resistència i
contraposar-se a les desigualtats per raça, ètnia, classe, sexe, gènere entre d'altres. També
introduirem la dimensió comunitària com a element essencial per als processos
d'arrelament de les dones.
Així mateix, analitzarem com els fonaments teòrics de les polítiques públiques inclouen o
exclouen les persones sobre les quals impacten i ens obliguen a introduir noves mirades
que reverteixin els efectes i les conseqüències dels sistemes d'opressió que imperen a la
nostra societat: patriarcat, colonialisme, capitalisme. 

Intervé
Liliana Reyes i Sònia Parella Rubio - GEDIME/CER Migracions

Introduir la perspectiva feminista, interseccional i de drets en la recerca és fonamental per
a la creació i difusió d'un coneixement que permeti reconèixer les desigualtats que es
produeixen en les dinàmiques socials, especialment en el cas de les migracions. Per a això,
transitarem per l'avaluació de les recerques sobre el fet migratori femení en l'àmbit
estatal i internacional. La mobilitat és un fenomen multicausal i complex, durant dècades
s'ha analitzat tenint en compte que són els homes els que impulsen aquestes migracions.
Actualment, sabem que la realitat és una altra i des de fa unes dècades observem com cada
vegada més dones inicien aquests processos com a caps de família. La feminització de la
pobresa, un estat de benestar familiarista, les polítiques de control de fronteres, l'augment de
la violència en origen, entre altres, són factors que han canviat el perfil i les dinàmiques en les
migracions.
La recerca feminista sobre les migracions permet millorar la política pública d'acollida, i
donar respostes més adaptades a les necessitats canviants de les dones en mobilitat.
Conèixer quina és la realitat en els processos, quines desigualtats impacten, quin tipus de
polítiques impulsem i com les avaluem seran algunes de les qüestions a tractar.

Generant coneixement: dels fonaaments teòrics a l’anàlisi de les polítiques
públiques d’acollida
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 Enfortir l'agència en un nou context: la capacitació i formació

Intervé
Fatiha El Mouali - Unitat Contra el Feixisme i el Racisme

La capacitació i formació és un dels elements que es recullen en la majoria de polítiques
públiques d'acollida/inclusió en països europeus. A partir de la declaració de Zaragoza es
concreten indicadors per a l'anàlisi de les polítiques públiques d'acollida, establint diferents
blocs d'anàlisis (inclusió social, ocupació, educació i ciutadania activa). L'aprenentatge de
les llengües, coneixement de l'entorn, homologació d'estudis, situació administrativa,
etcètera, són essencials per a la inserció laboral de les persones en mobilitat que permetrà
accedir a recursos i participar en la societat d'arribada en igualtat de condicions. Però
quines són les limitacions que troben les dones en mobilitat a la seva arribada a
Catalunya per accedir a serveis/espais? Quins són els continguts dels cursos que se'ls
ofereixen, les metodologies que s'aplica, el perfil/capacitació de les professionals que
les acompanyen?
Reflexionarem sobre l'impacte dels discursos i estereotips que imperen en els espais i
com aquests impacten també en els mateixos discursos de les dones, així com en la
planificació, disseny i execució de programes i accions en l'acompanyament de dones en
mobilitat. Així mateix, visibilitzarem espais i estratègies de resistència que trenquen les
lògiques colonials i impulsen accions per a l'emancipació en els contextos d'arribada des
d'una perspectiva feminista, decolonial, antiracista i de drets.

 

11:30 - 12:00 h Pausa cafè a càrrec de Sindillar

12.00 - 13.30 h Espai de treball col·lectiu “Les perspectives feministes, antiracista i
de drets en els processos d’acompanyament a l’acollida”

Dinamitza 
Almena Cooperativa Feminista i FOCA AC

Es crearan diversos espais de treball que ens permetran reflexionar sobre com
incorporem les perspectives feministes, interseccional i de drets en el nostre treball
d'acollida, cadascuna des del seu lloc i rol. A partir dels plantejaments conceptuals i polítics
presentats per les companyes de Mèxic i les expertes de la taula rodona anterior s'obriran
espais de diàleg, debat i intercanvi entre les organitzacions, administracions i
expertes participants.

https://sindillar.org/
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13:30 - 14:30 h Càtering a càrrec de Sindillar

14:50 - 16:45 h Espai de reflexió a través del treball de casos: l'acompanyament
psicosocial i jurídic de dones i les seves famílies a Catalunya

14:30 - 14:50 h Elements per a l'acompanyament psicosocial, jurídic i en la salut
integral de les dones i les seves famílies en mobilitat: el model d'acompanyament
integral de FOCA

Intervé
Alejandra Elizalde Trinidad - Formación y Capacitación A.C. 

Plantejarem els elements concrets que conformen el model d'atenció integral de FOCA.
S'exposaran les accions, agents i claus per a la intervenció en l'acompanyament de
dones i les seves famílies en mobilitat amb l'objectiu de prevenir i reduir els danys i
impactes que han provocat la violació de drets humans des de l'origen i durant la migració
per la seva condició de gènere. Així mateix, explicarem les aliances i el treball en xarxa
que es realitza amb diferents institucions governamentals i no governamentals per a la
defensa, recuperació i reparació dels drets vulnerats.
Finalment, també es presentarà la informació que ajuda l'organització a analitzar l'impacte
del seu treball i del model d'intervenció promogut.

Treball a partir de casos concrets presentats per Laura Fernández de IACTA Sociojurídica,
María Isabella Antognozzi de Asociación Sembrar i Norma Veliz Torresano de Mujeres
Unidas Entre Tierras (MUET).

Utilitzant la metodologia del treball de casos, es presentaran 3 casos paradigmàtics per a
treballar les claus i estratègies per a l'atenció psicosocial i jurídica des de les perspectives
feministes, interseccional i de drets.
Creació de taules de treball per a promoure un espai de diàleg, reflexió i anàlisi de les
limitacions, estratègies i alternatives per a l'acompanyament en els processos d'acollida en
el context català. Com ens situem com a professionals, l'escolta, les necessitats de les dones
i les seves famílies, el marc legal i els seus agents seran alguna de les qüestions a tractar.
Així mateix, aprofundirem en l'impacte de les violències i les pèrdues associades als
processos de mobilitat i arrelament en el territori de destí.

16:45 - 17:00 h Cloenda



 

Organitzacions expertes participants en el
seminari

Amb la col·laboració de

FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN AC
Organització chiapaneca sense ànims de lucre, fundada en 1996, integrada en la
"Red Acampa" que treballa des de la dècada dels noranta en l'atenció de dones
migrants que arriben a través de la frontera guatemalenca a la zona de San
Cristóbal de las Casas, Chiapas. Busquem promoure l'exercici dels drets per a les
dones i els seus pobles o organitzacions, des d'una perspectiva de gènere i
interculturalitat.

Diana Damián Palència, Psicòloga i especialista en gènere, interculturalitat i
migracions. Directora de FOCA , Coordinadora de la Xarxa Mesoamericana
Dona, Salut i Migració. Ha desenvolupat un ampli treball de recerca, amb
publicacions com "El corredor Huehuetenango-Comitán. Una cartografia de les
dones en les migracions", "Chiapas, una mirada enrere" o "Violència feminicida
a Chiapas. Raons visibles i ocultes de les nostres lluites, resistències i rebel·lies".
Ha dirigit, a més, el documental «Pasos ciegos». 

Alejandra Elizalde Trinidad, Especialista en temes de gènere, migració,
interculturalitat i educació. Actualment, coordina el programa de Gènere i
Migració en Formación y Capacitación A. C.

Fatiha El Mouali: Doctora en educació en la Universitat Autònoma de Barcelona,
llicenciada en ciències econòmiques i tècnica d'acollida. És membra de la Unitat
Contra el Feixisme i el Racisme i de la Taula d'igualtat de Granollers.

UNITAT CONTRA EL FEIXISME I EL RACISME
Plataforma integrada per centenars d'entitats socials i polítiques que ha tingut un paper
central a combatre i reduir el vot a grups xenòfobs i racistes.

https://foca.org.mx/
https://www.youtube.com/watch?v=gCpbDjND5AE
https://ucfr.cat/
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Sara Cuentas Ramírez, Periodista i investigadora social. Autora de la Metodologia
"Anàlisi Interseccional i Descolonial per al Canvi". Professora del Màster de Gènere i
Comunicació de la UAB. Coordinadora de l'Escola Feminista Descolonial de la Red de
Migración, Género y Desarrollo. Experta en aplicació de metodologies amb
enfocament de gènere i basat en drets humans i interseccionalitat per a monitoratge
i avaluació de programes, polítiques i estratègies de desenvolupament i accions de
recerca-acció que promoguin la perspectiva comunitària i l'apoderament de diversos
col·lectius, sobretot les dones i les nenes. Periodista especialitzada en drets humans,
gènere i justícia social.

RED DE MIGRACIÓN, GÉNERO Y DESARROLLO
Vam néixer en el any 2011. Som una comunitat vindicativa integrada per dones i
organitzacions de dones de diverses latituds que, des del nostre saber situat, genealogies
feministes diverses i acció activista en els nostres territoris d'origen, decidim impulsar
una aposta col·lectiva i transformadora des del feminisme descolonial.

Sònia Parella Rubio, Doctora en Sociologia i professora titular del Departament de
Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Actualment, coordina el centre
de recerca interuniversitari i interdisciplinària CER-Migracions. Les seves àrees
d'especialització són les migracions internacionals i el gènere, les desigualtats ètnic-
racials. Ha publicat diversos llibres, capítols de llibre i articles entorn d'aquestes
temàtiques.

Liliana Reyes, Doctora en sociologia, per la Benemèrita Universidad Autónoma de
Puebla, Mèxic i màster en política social, treball i benestar per la UAB. Ha
col·laborat en diverses associacions de dones migrants, i en diversos treballs de
recerca amb persones migrants a Barcelona, Mèxic i els Estats Units.

GEDIME/CER MIGRACIONS
Centre de recerca interuniversitari i interdisciplinari (Universitat Autònoma de
Barcelona-Universitat de Barcelona) enfocat en l'estudi de les migracions
internacionals i la gestió de la diversitat.

http://www.redmgd.org/
https://cermigracions.org/
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Laura Fernández González, Advocada social i sòcia de treball de IACTA cooperativa,
especialitzada en dret d'estrangeria i dret de família.

COOPERATIVA IACTA
Som una cooperativa de treball sense ànim de lucre amb la finalitat d'exercir l'advocacia
des d'una clara vocació social i de servei per l'interès col·lectiu.

María Isabella Antognozzi,  Llicenciada en Treball Social per la Universitat Nacional
de La Plata. Va migrar a Barcelona l'any 2003. Algunes de les seves formacions
complementàries són: especialista en processos migratoris, tècnica en coaching
certificada, màster en conducció estratègica de recursos humans, màster en coaching
d'equips i de famílies, especialista en intervenció en situacions de violència. Fa més
de 26 anys que es dedica a proposar i acompanyar processos de transformació en el
camp social, a través de la intervenció directa centrada en la persona, la seva realitat,
i context, des d'un compromís ètic i polític per a contribuir a l'erradicació de les
desigualtats i estructures de poder que impacten la vida de les dones, especialment
migrades i de col·lectius minoritaris en situació de desigualtat, vulnerabilitat i/o
exclusió.

ASOCIACIÓN SEMBRAR
Som una entitat sense ànim de lucre situada a la ciutat de Barcelona, que treballa per a
l'erradicació de les violències masclistes, racistes, heteropatriarcales i institucionals que
impacten la vida de les dones, especialment migrades i de col·lectius minoritaris en
situació de desigualtat, vulnerabilitat i/o exclusió.
La conformem professionals migrades feministes amb una àmplia trajectòria en aquest
àmbit a escala professional, laboral, activista i recerca

Mujeres Unidas Entre Tierras (MUET)
MUET és una associació de dones de diferents nacionalitats, unides pel fet de dedicar-
nos al treball de la llar i de les cures remunerades a Catalunya. Reivindiquem els nostres
drets com a sustentadores de la vida. Per això, exigim a l'estat espanyol que ens inclogui
en el règim general amb tots els drets com qualsevol persona treballadora; és a dir, tenir
accés a la prestació per desocupació, a les baixes per malaltia i per maternitat, entre
altres beneficis socials, així com la ratificació del conveni 189 de l'OIT. 

https://www.iacta.coop/es/
http://www.asociacionsembrar.org/
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Norma Véliz Torresano, Militant per la lluita dels drets com a persones migrants i
pels drets de les treballadores de la llar i les cures a Catalunya. Professora al seu país
d'origen, l'Equador.

Com a dones i com a migrants, també lluitem per a erradicar la discriminació, la
desigualtat laboral i les violències contra les nostres vides. El nostre esperit és
acompanyar-nos en els diferents processos de la vida migratòria, assessorar-nos,
informar-nos, compartir ensenyaments i experiències.

Fila 0

Beatriz Cantero Riveros, miembra de Mujeres Pa’lante, coordina el equipo de
violencias machistas de la entidad . Activista feminista migrada y profesora asociada 
 universitaria. El seu treball està relacionat, principalment, amb la incorporació de la
perspectiva de gènere en l'àmbit de les ciències i, d'altra banda, amb l'educació en
salut des d'una perspectiva feminista, amb èmfasi en la prevenció de les violències de
gènere i l'educació per a la salut i ambiental des d'una perspectiva decolonial.

MUJERES PA'LANTE 
El projecte Mujeres pa'Lante és un espai d'acompanyament, d'informació i suport sobre
els principals tràmits d'estrangeria, a més es donen eines per a la inserció professional i
per a aconseguir una major autonomia laboral per a dones migrades.
El projecte està compost per dones de diversos orígens que han decidit trobar un espai
per a compartir, reconèixer-se, acompanyar-se i secundar-se entre elles, per aconseguir
un món més just, derrocar prejudicis sobre les dones migrades i crear espais de treball
col·lectiu feminista i anti-racistes.

MUJERES DIVERSAS 8M
Articulació autònoma de col·lectives migrantes i racialitzadas que activen contra el
heteropatriarcado, el feixisme, capitalisme, racisme i la colonització.

http://www.mujerespalante.org/
http://www.mujerespalante.org/
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Bombo N’dir, és Présidenta de la Associació de Dones Immigrants Subsaharianes,
presidenta de la Red Migración Género y Desarrollo i membra de Diverses 8M. Al
Senegal, el seu país d'origen, va treballar com a professora. Era formadora de
cooperatives, feia classes de pintura, ganchillo i treballs manuals, però sobretot
ensenyava a les dones a tenir autonomia en el treball. Quan va arribar a Espanya va
aconseguir treball per a cuidar a una persona amb Alzheimer. Després d'alguns anys,
després d'haver contactat i creat una xarxa de dones, treballa com a dinamitzadora
cultural i segueix la seva labor de formadora. Els seus treballs sempre s'han enfocat
en la igualtat de gènere, sent també activista de drets humans des de fa molts anys.

Fàtima Ahmed, nascuda a Tetuan (el Marroc) al 1967, va estudiar Administració
d'Empreses a Ceuta. Va treballar al sector empresarial fins que va venir a viure a
Barcelona al 1995. A partir del 1996 va estar vinculada al moviment associatiu i va
treballar a l'Associació Sociocultural Ibn Batuta fins al 2012 i com a activista per la
integració de les persones migrades que viuen en el barri del Raval, inicia un nou
projecte amb Mercé Amor, i en el 2013 són cofundadores de l'Associació Intercultural
Diàlegs de Dona. El 2015 va ser guanyadora del Premi ASPÀSIA en defensa de l'equitat
de gènere concedit per la Xarxa de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social
(DDiPAS) i l'Observatori del Tercer Sector, pel seu compromís amb l'apoderament de
les dones migrades. També forma part del Consell Nacional de Dones de Catalunya,
del Consell Assessor per a la Diversitat Religiosa i del Consell Municipal d'Immigració
de Barcelona entre altres espais de participació.

Asociació Intercultural Diàlegs de Dones
És un espai d’acollida i de socialització per a dones migrants. Neix com a associació, sense
ànim de lucre, el gener de 2013 amb la voluntat de contribuir, a través del diàleg
intercultural en clau femenina, en la cohesió social del barri del Raval i de la ciutat de
Barcelona. El nostre objectiu és integrar i afavorir la cohesió social de les dones
nouvingudes amb la comunitat autòctona del barri del Raval en particular i la ciutat en
general.
Promoure diàlegs des de la perspectiva de gènere que fomentin la interculturalitat i el
coneixement de l'altra persona de manera que aprenguem a conviure, respectant la
diferència amb naturalitat, i treballar totes i tots per una societat més rica, diversa i
solidària on la cohesió social sigui una realitat.

https://dialegsdona.org/es/


 

ORGANITZACIONS PROMOTORES A
CATALUNYA 

Amb la col·laboració de

Almena Cooperativa Feminista, organització que lidera aquest projecte.
Cooperativa sense ànim de lucre, nascuda l’any 2017 a Barcelona que
treballa en projectes estratègics d’incidència social i política per contribuir a
un nou paradigma social, amb l’objectiu d’avançar cap a nous models de
gènere i deixar enrere l’heteropatriarcat. Els principals eixos de treball
d’Almena són: l’abordatge de les violències masclistes i la transversalització
de la perspectiva de gènere. L’entitat també treballa des d’una perspectiva
interseccional, oferint assessorament a entitats i administracions públiques
per l’elaboració de plans, programes, protocols, guies i avaluacions. Almena
també elabora projectes propis arran de les necessitats detectades en la
societat en matèria de gènere. La cooperativa no sols és una forma jurídica
sinó també és una filosofia i un posicionament social i ideològic, pel mateix,
des d’Almena, es fa feina perquè la cooperació sigui un valor fonamental en
l’entitat.

Creación Positiva, entitat agrupada en l'execució d'aquest projecte. És una
organització feminista nascuda l’any 2001 a Barcelona, enfocada en l’àmbit de la
salut sexual des d’una mirada feminista interseccional. Les seves accions van
dirigides a fer efectiu el dret a la salut sexual i a viure una vida lliure de violències,
acompanyant a les persones per facilitar l’accés a aquests drets a través de
l’atenció directa centrada en la cura i l’autonomia, la sensibilització, la prevenció i
la incidència política. També ofereixen assessorament i acompanyament extern
per a l’abordatge de les violències masclistes i sexuals, a administracions
públiques, empreses i entitats.

https://almenafeminista.org/
https://www.creacionpositiva.org/


 

Llistat d'organitzacions i institucions
assistents al seminari

Amb la col·laboració de

ACATHI, Asociación Catalana para la Integración de Homosexuales, Bisexuales y
Transexuales Inmigrantes 
ACCEM 
Associació Heroïnes Anònimes
ATLAS, fundación sociocultural de Igualada
Ajuntament de Barcelona
Ajuntament de l’Hospitalet de Llobregat 
Ajuntament de Sant Boi de Llobregat
Ajuntament de Santa Perpètua de Mogoda 
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú 
Ajuntament del Prat de Llobregat 
Cáritas Diocesana de Barcelona 
Cáritas Diocesana de Tarragona 
CCAR, Comisión Catalana de Ayuda al Refugiado
CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado 
Consell Comarcal de la Anoia 
Direcció General de Migracions, Refugi i Antiracisme de la Generalitat de Catalunya
Fundació Bayt al thaqafa
Fundació Migra Studium
Fundación CEPAIM
Fundación INTRESS 
Fundación IPSS 
Fundació SURT 
La Troca, Escola Comunitària de Formació Permanent
Programa Nausica, Programa Municipal d'atenció a Refugiats de l’Ajuntament de
Barcelona
SAIER, Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats de l’Ajuntament de
Barcelona

Ens complau compartir el llistat d'organitzacions i institucions inscrites, que nodriran els
debats d’aquest seminari aportant el coneixement i l’experiència derivat del seu treball
en primera línia.


