iQ és una entitat sense ànim de lucre que vol contribuir a la innovació
social en favor de l’ equitat de gènere.
Volem una societat on dones i homes puguin desenvolupar les seves
capacitats de forma lliure i equitativa, i on les experiències i necessitats
d’unes i altres siguin considerades igual de valuoses.
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Portem a terme una tasca de recerca,

difusió i divulgació de dades

estadístiques que mostren les diferències i desigualtats d’homes i dones en
diferents àmbits de la vida quotidiana.
Així, fem efectiu el dret a la informació, entès com a element
indispensable per una societat democràtica i justa.

Serveis d’ iQ

A qui?
Entitats sense ànim de lucre
Suport a la inclusió de la perspectiva de gènere a la seva feina i la seva
organització.

Administracions
Estratègies per a la transversalitat, formació i sensibilització a la ciutadania i
diagnosis i plans interns d’igualtat.

Empreses
Sensibilització i Plans d’igualtat: diagnosi, redacció, formació i
acompanyament.

Persones: activistes, líders, gestor/es
Formació, acompanyament, assessorament.

Com?
Personalitzat
Tot i que la desigualtat de gènere és estructural, es manifesta a cada
situació en formes diferents, i per tant les estratègies per abordar-la també
seran diverses. Les necessitats, el context i els límits del client són el punt
de partida per a la nostra tasca.

Càpsules: suport eficient i útil
Proposem activitats de petit format, que siguin assumibles econòmicament
i en termes de temps disponible. No prometem abordar-ho tot, sino satisfer
les necessitats concretes de cada moment.

Pràctic
Acompanyem la transmissió de coneixements amb la generació
col.laborativa de respostes a les situacions concretes. Quan acabem la
nostra feina, el client tindrà una pauta clara a aplicar.

Què?
Formació

Transmissió d’un coneixement que pot ser d’utilitat a la pràctica. De
càpsules de quatre hores a cursos extensius. Analitzem materials
propis i/o d’actualitat, duem a terme dinàmiques de pedagogia activa i
construim pautes per a implementar allò après.

Consultoria

Elaboració d’informes de diagnosi i propostes d’acció, suport a
processos participatius i dinàmiques de grup, suport a la
visualització de la informació (infografies, visualització online).

Acompanyament

Suport continuat en el temps o en situacions de crisi. Resolució
col.laborativa de situacions i creació de propostes aplicades;
recerca d’informació i recursos a demanda; consultes puntuals;
dinàmiques participatives i treball d’empoderament individual i
grupal.

Formació
ü

Bàsica

Polítiques d’igualtat: què, qui i com?
Enfrontant-se amb el miratge de la igualtat.
Gènere, rols i actituds.
La intersecció de les desigualtats.
(...)

ü

Temes

Violència de gènere i microviolències.
Les polítiques econòmiques i de benestar i la igualtat de gènere.
Les polítiques medioambientals i la perspectiva de gènere.
Diferents polítiques per a diferents edats.
Noves masculinitats.
Economia social i gènere

ü

Eines

Transversalitzar el gènere i no morir en l’intent.
Aprendre a analitzar l’organització amb perspectiva de gènere.
Identificant la pertinença de gènere.
Mesurant les desigualtats: què són els indicadors de gènere?
(…)

Acompanyament
ü

ü

ü

Continuat

Individual

Suport en la identificació de
dinàmiques de gènere a
dones activistes o directives
en els seus entorns; i dotació
de recursos i contacte amb
xarxes; (...).

Col·lectiu

Dinàmiques per a la resolució
col·laborativa de situacions;
capacitació grupal de gènere;
identificació de rols de gènere
i actituds sexistes en el
col·lectiu; (...).

ü

Puntual

Preparació de materials i
informació a partir de demandes
esporàdiques; (...).

Preparació de materials i
informació a partir de demandes
esporàdiques; suport a la
redacció de documents i
materials; (...).

Consultoria
Alguns dels serveis de consultoria que duem a terme són :
ü

Diagnosis internes i plans d’Igualtat per a administracions

Guies per al funcionament d’entitats sense ànim de lucre.
ü
Suport tècnic a entitats feministes.
ü
Suport a processos participatius per evitar-ne el biaix androcèntric.
ü
Propostes d’indicadors de gènere.
ü
Visualització i comunicació d’informació relativa a la igualtat de
gènere (especialment online).
ü

Pack de formació bàsica + acompanyament
ü
(…)
ü

Organitzacions amb les que hem treballat

Entitats sense ànim de lucre com Fundació Nova, CCOO, Fundació
Surt, Associació de Dones per la Llibertat i la Democràcia
Ens del món empresarial com Federació de Cooperatives de Catalunya,
Sandoz, Grup Pitágora i Sentit Crític
Administracions com la Universitat Pompeu Fabra, Universitat de
Barcelona, la Diputació de Barcelona, Ajuntament de Barcelona, o
altres administracions locals

Qui?
L’equip iQ
L’equip iQ està format per un grup de dones de diversos

perfils. Es tracta d’un equip interdisciplinar format per
politòlogues, sociòlogues, periodistes i gestores públiques.
La coordinació dels Serveis iQ està duta per Maria de la
Fuente i Mireia Duran.

Ens pots conèixer millor a la web
www.iqobservatori.org/equip

Dades de contacte

Maria de la Fuente: Directora
Tlf 652450346
Mireia Duran: Tècnica
Tlf 686623850
serveis@iquotidiana.org
www.iqobservatori.org

