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     Àmbits temàtics:  Dones i LGTBI 

  1. Quin es el pressupost destinat a nivell de ciutat ?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

Dones   F   11 480.000 €   

LGTBI 
 

W   11 
 

145.000 € 
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2. Quin import es pot sol·licitar en aquets àmbits? 

 No pot superar el 50 % del projecte.  
 
 Import màxim que s’atorgarà per projecte (topall):   

Dones Programes:   a, b ,c   20.000 € 

Dones Programa:    d 60.000 € 

LGTBI Programes:   a, b , c  20.000 € 



 
3. Quants projectes es poden presentar? 
 

 Una mateixa entitat només pot presentar, per cada àmbit, tres 
projectes diferents dels quals només es finançarien els dos que 
tingui la millor puntuació, sempre que sigui superior a 4.  
(NOVETAT) 

 
      INCOMPATIBILTATS: 
 
 No es poden presentar més de dues sol·licituds del mateix projecte 

entre els àmbits temàtics de: D-Salut, E-Gent gran,  F-Dones, G-
Joventut,   H-Infància i adolescència, K-Immigració-Acollida,  P-Persones 
amb discapacitat i/o diversitat funcional, W-LGTBI, Z-Inclusió.  

 
 Només es pot presentar més d’una sol·licitud del mateix projecte entre 

programes d’un mateix àmbit temàtic.  
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4. Quina tipologia de projectes es subvencionen? 
      

  
     Àmbit temàtic   -   Programes   
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Requisits: 

 Accions de reconeixement de la diversitat entre les dones i per la defensa 
dels seus drets. 

 Actuacions en favor de l’atenció i abordatge de les desigualtats 
interseccionals i múltiples per raó de:  gènere, classe, edat, religió, diversitat 
funcional, origen nacional i/o ètnic, entre altres. 

 Accions comunitàries que promoguin la participació i auto-organització 
política de les dones pertanyents a minories ètniques i d’orígens nacionals 
diversos. 

Criteris: 

• Incorporació d’accions envers les persones que viuen desigualtats múltiples: 
1 punt. 

• Que obtingui la comprensió i/o generació de relacions interculturals: 1 punt. 

• Complementarietat  amb els objectius dels serveis, programes i plans 
municipals: 2 punts. 
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Àmbit:    F.11. Dones    
Programa:   a. Desigualtats interseccionals.  
 
     
 



Àmbit:    F.11. Dones    
Programa:  b. Violència vers les dones. 
 Requisits: 

  Accions d’acompanyament i suport a les dones en els processos judicials.  

  Actuacions per l’empoderament de les dones en situació de violència.  

  Iniciatives dirigides a la detecció i atenció de matrimonis forçats, 
mutilació genital femenina, i tràfic de dones i nenes.  

  Lluita contra el sexisme i la violència masclista. 

Criteris: 

 Desenvolupament d’accions a través del treball comunitari i en xarxa 

entre entitats: 1 punt.  

 Que tinguin en compte la diversitat de les dones de la ciutat i permetin 

així avançar en la detecció i/o atenció de les diferents formes de 

violència: 1 punt.   

 Experiències i/o metodologies innovadores: 2 punts. 
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Àmbit:    F.11. Dones    
Programa:  c. Participació política de les dones    
                         i dels moviments feministes. 
 
Requisits: 

 Accions de participació política i suport a dones i/o col·lectius de dones 
migrades. 

 Accions de promoció de les TIC en la participació política de les dones. 

 Accions de promoció i suport de grups feministes auto-organitzats. 

  Accions feministes emblemàtiques impulsades per grups i entitats. 

Criteris: 

 Desenvolupament d’accions de treball comunitari i en xarxa entre entitats: 1 
punt 

 Experiències i/o metodologies innovadores: 1 punt 

 Potenciïn la difusió dels debats feministes i la presa de consciència entorn a 
les desigualtats de gènere: 1 punt 

 Contribueixin a la creació i desenvolupament de nous grups feministes: 1 punt 
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Àmbit:    F.11. Dones    
Programa:   d. Atenció i assessorament a dones que 
                          exerceixen treball sexual a espais tancats 
 

Requisits: 

Les entitats que es presentin a aquesta modalitat han de:  

 Acreditar disposar d'un mínim de 3 anys d'experiència en l’atenció 
continuada a dones que exerceixen el treball sexual a diferents espais 
tancats de la ciutat.  

 Ser entitats sense ànim de lucre. 

Criteris: 

 Han de considerar la intervenció des del punt de vista d'informar a les 

dones dels seus drets i incloure actuacions: 2 punts.  

 Garanteixin l'acostament a les diferents situacions de les dones i un 

assessorament que respongui a elles: 1 punt.  

  Contribueixi a l'empoderament de les dones: 1 punt. 
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Àmbit:   W.11. LGTBI    
Programa:   a. Sensibilització ciutadana i visibilització  
 
     
 

Requisits: 

 Accions de sensibilització, formació, i acompanyament als agents 

educatius, socials i laborals per fomentar els drets de les persones LGTBI.  

 Projectes i accions per la inclusió de la perspectiva LGTBI en la memòria 

històrica i que donin visibilitat al col·lectiu LGTBI: divulgació de persones 

referents, d’espais referents.  

Criteris: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o 

projectes: 1 punt.  

 Experiències i metodologies innovadores: 1 punt.  

 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats diferenciades de 

les persones LGTBI atenent a més a les especificitats dels diferents 

subcol·lectius: 2 punts.  
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Requisits: 

 Projectes i actuacions contra les situacions de discriminació per 
orientació sexual i identitat de gènere dels i les joves.  

 Accions comunitàries de recolzament a les persones LGTBI que han 
patit violència.  

 Projectes i accions que treballin des d’una perspectiva interseccional 
la LGTBIfobia en funció de l’origen nacional i/o ètnic, de l’edat, la 
diversitat funcional, la raça, o la religió entre altres. 

Criteris: 

 Experiències i metodologies innovadores: 1 punt.  

 Tenir en compte i incloure en el projecte les necessitats 
diferenciades de les persones LGTBI atenent a més a les 
especificitats dels diferents subcol·lectius: 2 punts.  

 Desenvolupament d’accions a través del treball comunitari i en xarxa 
entre entitats: 1 punt. 
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Àmbit:      W.11. LGTBI    
Programa:      b. LGTBIfòbia.  
 
     
 



  
 

Requisits: 

 Accions de informació, divulgació i formació sobre drets sexuals.  

 Accions de promoció dels drets de les dones lesbianes i bisexuals en 
matèria de reproducció assistida. 

 Projectes i accions per la promoció de la salut trans des de una 
perspectiva no patologitzant. 

Criteris: 

 Que es promogui la incorporació de persones LGTBI en les accions o 
projectes: 1 punt.  

 Grau d’incidència en el projecte de la prevenció i atenció: 1 punt.  

 Que contribueixin a sensibilitzar a la ciutadania: 1 punt.   

 Experiències i metodologies innovadores: 1 punts. 
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Àmbit:   W.11. LGTBI    
Programa:   c. Drets sexuals i reproductius.   

 
     
 



5. Què fer si el projecte es pot incloure en cap els programes 
de Dones i/o LGTBI? 
      
  
                                   Caldrà buscar dins la convocatòria, altres   

                                             àmbits que ofereixen programes on el  

                                             projecte es pugui als  seus requisits.   EXEMPLES: 
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Mirada 

Transversal  
Temàtiques Àmbits Programes   

(en especial) 

Coeducació E. Educació d 

Drets sexuals i reproductius  (dones) D. Salut c 

Suport  cuidadors/es D. Salut a 

Conciliació i coresponsabilitat R. Temps i ecònom. cures a, b 

Foment de la participació  I. Participació ciutadana b 

Suport a l’organització entitats J. Associacionisme / N. Foment activitats a, b, c, d / a, b 

Creació artística i cultural A. Cultura a, b, c, d, e... 

Esports B. Esports e, f, g... 

Defensa dels drets  (dones) X. Drets de ciutadania b 



Gràcies! 

Direcció de Feminismes i LGTBI 
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Mesura de Govern pel reconeixement del fet religiós | 9 de maig de 2012 


