
 

 

ASSOCIACIÓ CATALANA DE PROFESSIONALS DE LA IGUALTAT DE GÈNERE:  

PROPOSTA PLA D’ACTUACIÓ 2011-2013 

 
Introducció:  
 
Enguany, la situació del col·lectiu de professionals de la igualtat de gènere en el context 
actual es caracteritza per dos factors: l’heterogeneïtat dels perfils que el conformen i la 
insuficient regulació de la formació acadèmica corresponent a les diferents especialitats. 
Sovint, això es tradueix en un desconeixement dels continguts tècnics que conformen 
aquesta matèria i, en conseqüència, en una devaluació d’aquests perfils en el mercat 
laboral. L’impacte de la crisi econòmica i la incipient regulació d’algunes de les professions 
relacionades amb la igualtat de gènere, determinen que el moment actual sigui l’idoni per 
impulsar l’establiment d’uns criteris que millorin les condicions en el desenvolupament de 
la nostra tasca.  
 
Immediatament després de la creació de l’Associació Catalana de Professionals de la 
Igualtat de Gènere, es fa necess{ria l’elaboració del primer pla d’actuació per assolir els 
fins de l’ entitat. 
 
L’actual Junta Directiva es compromet a fer el seguiment pertinent i a posar els mitjans per 
assolir els objectius d’aquest pla, així com a fer-ne l’avaluació posterior.  
 
Objectius generals: 
 

● Consolidar l’estructura organitzativa de l’associació, tant pel que fa a les adhesions 
i al funcionament regular de l’entitat, com als processos de democràcia interna. 

● Conèixer la realitat catalana sobre desenvolupament de les professions 
relacionades amb la igualtat de gènere,  per tal d’elaborar una estratègia de millora 
al respecte. 

● Establir contacte amb actors socials, polítics i econòmics relacionats amb els 
nostres {mbits d’actuació, amb la finalitat de donar-los a conèixer les nostres 
necessitats i oferir-los la nostra col·laboració.  

● Proporcionar recursos útils a nivell professional i corporatiu per a les persones 
associades. 

 
Àmbits de treball: 
 

1. Relacions internes  
 

Aquest {mbit engloba tot allò relacionat amb l’estructura organitzativa i el funcionament 
intern de l’associació. La recent creació de l’entitat posa de manifest la necessitat 
d’elaborar les eines i establir el processos adequats per garantir una bona gestió de les 
adhesions, tant pel que fa al nombre com a la representativitat territorial i sectorial. En 
aquest sentit, és prioritària la participació activa de les persones adherides i la 
transparència de la gestió interna.  
 

Objectius específics: 
 
● Promoure adhesions de professionals de totes les províncies catalanes. 
● Afavorir la representació dels sectors privat i públic en l’associació. 



● Establir espais de participació activa de les persones adherides en tots els 
àmbits de treball. 

● Assolir el mig centenar d’adhesions. 
● Garantir la transparència de les decisions preses per la Junta Directiva. 
 
Accions previstes:  
 

● Impulsar iniciatives per augmentar el nombre d’adhesions a l’entitat. 
● Contactar amb professionals del territori català.  
● Relacionar-nos amb professionals dels sectors públic i privat. 
● Crear comissions de treball relacionades amb els objectius d’aquest pla. 
● Desenvolupar eines de comunicació interna amb les persones adherides.  
● Aprovar un Reglament de règim intern de l’associació.  

 
2. Relacions externes  
 

La col·laboració amb entitats afins a la nostra és fonamental per conèixer la situació dels i 
les professionals de la igualtat de gènere. Això també ens permet rebre inputs sobre les 
activitats que realitzen altres entitats, i enriquir-nos coneixent altres maneres de treballar. 
L’establiment de contactes amb entitats, organismes i institucions d’{mbit públic i privat, 
ens permetr{ contextualitzar la situació d’aquest sector i elaborar estratègies de millora 
adequades a la seva realitat.    
  

Objectius específics: 
 

● Conèixer la situació de les entitats pertanyents al nostre sector professional, 
per tal de rebre imputs i intercanviar bones pràctiques. 

● Saber el posicionament actual de les Administracions Públiques i les accions 
previstes en relació al nostre sector professional i establir vies de col·laboració  
per assolir els fins de l’entitat.    

● Establir relacions amb altres entitats afins als nostres objectius per crear línies 
de treball conjuntes. 

 
Accions previstes: 
 

● Contactar amb un mínim de tres entitats relacionades amb el nostre sector. 
● Establir contacte amb departaments i organismes de la Generalitat de 

Catalunya relacionats amb la nostra activitat professional (Benestar Social i 
Família, Empresa i Ocupació i l’Institut Catal{ de les Dones), així com 
Diputacions Provincials, Consells Comarcals i entitats representatives de 
l’{mbit acadèmic.  

● Comunicar-nos amb els principals sindicats, col·legis professionals afins als 
nostres objectius, entitats del tercer sector, Cambres de Comerç i 
associacions empresarials.  

 
3. Comunicació  

 
Es tracta d’un {mbit transversal i clau per donar-nos a conèixer d’una manera molt més 
àmplia. Les accions que traslladem als mitjans de comunicació s’han de complementar 
amb un ús regular de les noves tecnologies, sobretot pel que fa referència a les xarxes 
socials, per establir vincles amb la ciutadania i amb la societat organitzada, així com per 
facilitar la comunicació fluïda entre l’entitat i les persones adherides.  
  

 



Objectius específics: 
 

● Donar a conèixer als mitjans de comunicació les nostres accions i 
posicionaments. 

● Fomentar la presència de l’entitat a les xarxes socials. 
● Fer un ús regular de les noves tecnologies per mantenir actualitzada la 

informació sobre l’entitat. 
● Explorar l’ús de mecanismes d’informació i participació internes a través de les 

TIC i altres recursos telemàtics. 
 

Accions previstes : 
 

● Crear una Comissió de comunicació per impulsar l’{mbit de treball. 
● Elaborar un manual de disseny i ús de la imatge corporativa 
● Dissenyar un pla de comunicació.  
● Gestionar un perfil de l’entitat a les principals xarxes socials, 

priorit{riament les relacionades amb l’{mbit laboral.  
● Crear una plataforma telem{tica pròpia per la difusió de l’entitat, amb una 

actualització contínua de continguts.  
● Establir un mecanisme intern per compartir recursos entre professionals. 

 
4. Observatori professional  

 
A través d’aquest grup de treball s’ha d’estudiar i fer un seguiment de la realitat dels i les 
professionals de la igualtat de gènere,  les categories professionals i especialitats que se’n 
deriven, així com les diferents ofertes de formació en el territori. El coneixement profund 
de tot allò que envolta i condiciona la situació de les persones professionals de les 
polítiques d’igualtat ens permetr{ posicionar-nos com a entitat davant les nostres 
necessitats i els reptes que hem d’afrontar.  
 
 Objectius específics: 
 

● Conèixer l’oferta formativa a Catalunya relacionada amb les professions 
vinculades a la igualtat de gènere. 

● Saber quina és  la situació dels i les professionals de la igualtat de gènere en el 
mercat laboral. 

 
Accions previstes: 
 

● Fer una prospecció de l’oferta formativa relacionada amb la igualtat de 
gènere, així com del perfil professional de les persones dedicades a aquest 
àmbit.  

● Crear una comissió específica per l’estudi de la situació dels i  les  
professionals de la igualtat de gènere en el mercat laboral (sectors on 
s’ubiquen, {rees de treball, condicions laborals, etc.). 


