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Qui som

Missió, visió, valors
Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a
la promoció de la diversitat en un sentit ampli, així
com a oferir eines per a la seva gestió en diversos
àmbits socials. Alhora, ens proposem posar en evidència i contribuir a superar les dinàmiques d’exclusió basades en la diversitat.

Com a fonament de la nostra perspectiva entenem
que la diversitat és inherent a l’ésser humà, sinònim
de riquesa i a vegades, també de conflicte i discriminació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la,
gestionar-la i sovint, treballar per eradicar les injustícies que en ella es basen, així com per afavorir
la cohesió social.

A l’Institut Diversitas la perspectiva de gènere és un
dels pilars fonamentals, tant per la nostra formació
de base, com per les nostres conviccions i els projectes en els que ens impliquem. Una part important
de les accions que realitzem està orientada justament a promoure la perspectiva de gènere entre
diversos perfils destinataris i a través de diferents
metodologies.

Com treballem
Entenem la nostra feina com un procés constant d’observació, diàleg i reflexió amb un
equip interdisciplinar.
Apostem per fer de pont entre la teoria i la pràctica, els diferents actors socials, els entorns i diverses metodologies.
Combinem diferents metodologies per transmetre de la millor manera els continguts i
promoure les experiències necessàries per generar els canvis que ens proposem.
La diversitat és present a tot arreu, per tant treballem en diferents entorns i intervenim a
diferents nivells: individual, familiar, comunitari, local i social.
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Equip
L’equip de l’Institut Diversitas està conformat per les persones sòcies fundadores, un equip tècnic
principal i una sèrie de col•laboradores especialitzades en diferents temes i metodologies.

Distribució per gènere de l’equip
66 %

33 %

Sòcies Fundadores

Equip tècnic

Elena Caballé

Anna Berbel

Cofundadora de l’Institut Diversitas. Amb estudis de Ciències Empresarials, durant 18 anys ha estat
directora de l’Àmbit d’Investigació i
Difusió Maria Corral. Experta en
gestió d’entitats no lucratives i en
coordinació i execució d’activitats i
projectes socials i culturals.

Graduada en Psicologia Social,
Màster en investigació i intervenció
psicosocial (UAB) i Màster en estudis
feministes i de gènere (UPV/EHU).

(ecaballe@institutdiversitas.org)

Rodrigo Prieto
Cofundador de l’Institut Diversitas.
Doctor en Psicologia Social i Llicenciat en Comunicació Social.
Professor col.laborador de la
Seinäjoki University of Applied Sciences (Finlàndia). Expert en diversitat afectiva, sexual i de gènere, i
amb amplis coneixements en diversitat d’origen i cultural.
(rprieto@institutdiversitas.org)

Sam Blàzquez
Llicenciat en Antropologia i Geografia. Amb estudis superiors d’informàtica, Màster en Gestió de la
ciutat i urbanisme i postgraduat en
SIG. Gestor de projectes socials en
l’àmbit d’educació, immigració i
desenvolupament TIC.

Ana Rial
Graduada en Història i agent antirumors. Amb un marc teòric centrat en
la de decolonialitat i el feminisme.
Formada i amb experiència en teatre
social i de les oprimides.
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Paraigües conceptual
Perspectiva interseccional
Aquest paradigma teòric planteja la necessitat d’analitzar de manera complexa i particular la situació de persones i grups que estan travessats per diversos sistemes d’opressió com el racisme, el
classisme, el sexisme i el capacitisme, entre d’altres.

Eixos d’intervenció
Treballem al voltant de cinc eixos de diversitat que considerem prioritaris: cultural, gènere, funcional, generacional i religiosa.

Diversitat d’origen i cultural
Reconeix les múltiples formes de vida i significats compartits pels grups humans -sovint- en
funció dels seus llocs d’origen.

Diversitat afectiva, sexual i de gènere
Assumeix que existeixen múltiples maneres d’entendre i viure els gèneres, més enllà dels
patrons socialment hegemònics en cada context social.

Diversitat functional o discapacitat
Entén que totes les persones tenim capacitats que ens fan més o menys funcionals per determinades tasques. Així, tots i totes som “capacitats” o “discapacitats” segons “per a què”.

Diversitat generacional
Considera que la interacció entre persones de diferents edats o generacions és clau per construir societats madures, respectuoses i creatives.

Diversitat religiosa
Promou el respecte per la llibertat de culte, sobre la base del respecte i el coneixement mutu, així com en el diàleg intereligiós.
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Àrees de la cooperativa

Sensibilització

Formació

Diverses accions adaptades a les necessitats de les persones destinatàries, com ara tallers, intervencions a l’espai públic, xerrades, espais
de trobada, etc.

Transmetre continguts i eines per entendre i gestionar la diversitat en un
sentit ampli, a través de diverses modalitats formatives i emprant metodologies innovadores.

Assessorament
Dissenyem, executem o avaluem accions, projectes, programes o plans
relacionats amb la diversitat en diversos contextos territorials o institucionals.

Recerca Aplicada
Dissenyem i desenvolupem estudis
des d’un enfocament interdisciplinari i
amb metodologies qualitatives, per tal
de traduir-los en projectes i/o programes d’intervenció.

Dinamització Comunitària
Disseny i desenvolupament de processos orientats a sensibilitzar, formar,
resoldre conflictes i/o promoure la
convivència entre la ciutadania.

Gestió de Projectes
Col·laborem en la gestió de projectes
impulsats per altres entitats amb les
que compartim la mirada i els objectius.
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Activitats 2019
Formació
Programa Escoles per la Igualtat i la Diversitat
Per encàrrec del Consorci d'Educació de Barcelona, estem desenvolupant la formació
d'un total de 21 claustres de professors de
centres educatius de Barcelona que s'ampliaran a 31 en el pròxim curs escolar. Línia
temàtica: diversitat de gènere, cultural i funcional.

Curs “Interseccionalitat i (des)igualtats”

Curs “Rumors i convivència”
Desenes d’edicions impartides els darrers
anys a diferents municipis de la província de
Barcelona, adreçat a personal tècnic d’ajuntaments i entitats socials.

Curs “La Justícia Global, un nou enfocament per a la transformació social i la
igualtat”
Al personal tècnic de l’Ajuntament d’El Prat
de Llobregat.

Al personal tècnic de l’Aj. Vilanova i la
Geltrú.

Curs “Gènere: (des)igualtats i diversitats”
Curs “Estratègies per a l’atenció de persones joves desafavorides. Una mirada interseccional”
Per referents ocupacionals juvenils de Lleida, Girona, Terres de l’Ebre i Barcelona Curs.

“Social Integration and intercultural education programs”

Al personal tècnic del Pla d’Urgell.

Curs “Gènere: (des)igualtats i diversitats”
Al personal tècnic de Foment de Ciutat, de
l’Ajuntament de Barcelona.

Curs “Diversitat de gènere i LGTBIfòbia”

Per professorat de la Tuzla Public Education
Center of Estambul.

Al personal sanitari del CAP de Molins de
Rei.

Curs “Aspectes ètics de la interculturalitat”

Curs “LGTBIQ* Acompanyament i suport
psicosocial a la diversitat de gènere i
afectiu-sexual”

A través de la Facultat d’Educació Social i
Treball Social Pere Tarrés (URL), adreçat a
professionals del sector.

A través de la Universitat de Girona, adreçat
a professionals de l’àrea.

Curs “Drets en Acció”
Al personal municipal i professorat del Baix
Llobregat.
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Sensibilització
Campanyes de sensibilització sobre drets
humans
Centres de secundària de Sant Boi de Llobregat, Viladecans, El Prat de Llobregat i Gavà,
en el marc de les campanyes de tardor del
projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans (des de l’any 2013 fins ara).

Tallers sobre diversitat sexual i de gènere
Hem impartit centenars de tallers arreu de
Catalunya orientats a promoure el respecte
de la diversitat sexual i de gènere entre
l’alumnat d’educació primària i secundària,
en el marc dels programes de sensibilització
de diferents ens locals com els Consells
Comarcals del Bages, del Vallès Occidental,
de l’Alt Penedès i els Ajuntaments de Molins
de Rei, Viladecans, El Prat de Llobregat,
Gavà, Sant Boi de Llobregat, entre d’altres.

Recerca Aplicada
Diagnosis i Plans Locals LGTBI+ de Molins
de Rei, Sant Quirze del Vallès i del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Diagnosi i un Pla d’Acció LGTBI de cada territori per separat, amb la participació de les
persones i entitats claus del territori en el
tema. Amb el suport de l’Àrea d’Igualtat de
la Diputació de Barcelona.

Assessorament i acompanyament de processos
Assessorament a la Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de L’Ebre
A l’equip de Coordinació Territorial de Joventut a les Terres de l’Ebre de la Generalitat de
Catalunya, d’una Unitat Didàctica (UD) sobre
convivència i discriminació.

Supervisió de l’Equip de Serveis Socials
de l’Ajuntament d’Esplugues de Llobre-

Tallers i activitats antirumors
Hem impartit diversos tallers antirumors arreu de Catalunya, com a part dels catàlegs
de la Diputació de Barcelona, dels Consells
Comarcals del Vallès Occidental i del Bages,
així com per contractació directa de diversos
ajuntaments o organitzacions socials.

Tallers i activitats de carrer en el Catàleg
d’Activitats Antirumors de l’Aj. de Barcelona
“Vacuna’t contra els rumors”, “El Planter Antirumors”, “Rumors de Pedra”, “La recepta
antirumors” i “La ruta antirumors” són tallers, activitats de carrer i activitats de clown
social incloses en aquest catàleg.

gat

Partint d’un diagnòstic i treballant la cohesió
i la col·laboració de l’equip, gestionant l’estrès i valorant conjuntament la implicació
amb l’organització. Per encàrrec de la Diputació de Barcelona.

Assessorament a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú per al desenvolupament
del projecte “Sensibilització per a infants i
joves”

Procés d’assessorament participatiu dirigit
al personal tècnic del servei de Convivència
i Equitat i a les empreses que gestionen el
servei de mediació i els agents cívics.
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Projectes comunitaris 1/2
Projecte "Vincles per a la diversitat"
Una experiència de convivència en la diversitat que es realitza a través d'un cicle de sessions orientades a promoure el coneixement
mutu, el diàleg, la col·laboració i la cohesió entre un grup d'unes 25 persones d'un
mateix territory amb l’objectiu és desmuntar
estereotips i prejudicis i promoure la creació
de vincles de persones que, d'altra manera
no arribarien a coincidir.
Durant l'any 2019 s'han realitzat 3 edicions
a Barcelona i 1 a la localitat de Masquefa, a
la comarca de l'Anoia.

Viure l’adopció en l’adolescència
Espai periòdic de trobada i acompanyament
de famílies amb fills i filles adoptats en edat
adolescent, molts dels quals són originaris
d’altres països. En el marc d’aquest projecte
vam impartir el curs “Adopció i diversitats” a
un grup de joves adoptats racialitzats. Actualment dos d’aquests joves formen part de
l’equip de dinamització de les tertúlies.

Xarxa Barcelona Antirumors
Participació en l’avaluació, planificació i elaboració dels Plans d’Acció i les línies estratègiques de la Xarxa i el seu desenvolupament. Participació en la Comissió d’Estratègia i en la de Dinamització des de 2012.
Xarxa d’educadors i alumnes per la convivència de Sant Boi de Llobregat
Hem liderat campanyes contra la discriminació a través de cicles de tallers amb alumnes
de 3er d’ESO de tots els centres escolars del
municipi. El tema de la campaña d’aquest
any ha estat “Això no és amor”.
Xarxa de Joves per la convivència intercultural de l’Alt Maresme.
Inspirats en el model de treball de la xarxa
de Sant Boi, hem constituït aquesta xarxa,
en el marc de la qual hem fet campanyes de
sensibilització amb alumnat de secundària
als municipis de Calella, Pineda de Mar i Tordera.
Projecte “Stop Islamofòbia”

Projecte “Fem un Te”
Disseny, coordinació i dinamització d’aquest
espai de diàleg amb persones i entitats que
treballen per la convivència intercultural,
majoritàriament membres de la Xarxa Barcelona Antirumors, orientat a promoure el
coneixement mutu, la reflexió i la creació de
sinèrgies. Durant el 2019 s'han realitzat 6
sessions i han participat 14 entitats.

Disseny, coordinació i execució del projecte
«Stop Islamofòbia» a través del qual es van
elaborar diferents videos de sensibilització
contra la Islamofòbia, com a resultat de la
construcció de manera col·laborativa, d’arguments contra la islamofòbia, adreçats a la
ciutadania en general.
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Projectes comunitaris 2/2
Teatre Social / “Drets en acció. Conviure
des del propi cos”.
Cicle de tallers amb alumnat de secundària
de 3 centres educatius del barri del Besòs
durant tot el curs escolar, amb el propòsit de
reforçar actituds i valors per a una convivència positiva. Els centres participants són: l’Escola Santíssima Trinitat, l’Escola L’Esperança i l’Institut-Escola El Til·ler.
Aprenentatge Servei (APS)
Disseny, coordinació i execució del projecte
d’Aprenentatge Servei “Drets en acció. Teatre i Gènere” adreçat a alumnat de secundària del Centro Escolar San Francisco
del barri de La Verneda, de Barcelona, amb
al propòsit de prevenir les violències masclistes. En el marc dels projecte hem creat les
obres “Lo malo” i “Ni una más”.
Aprenentatge Servei (APS)
Execució del projecte d’Aprenentatge Servei
“Líders per la Diversitat” amb alumnat de
secundària de Montcada i Reixac amb el propòsit de sensibilitzar a les persones participants sobre la necessitat de desmuntar els
estereotips i de valorar positivament la diversitat.
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Xifres globals d’activitats realitzades
Tallers de sensibilització

248

Activitats de sensibilització al carrer

11

Cursos

23

Assessoraments

3

Projectes desenvolupats

10

Disseny de Plans Locals LGTBI

3

Municipis

37
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Xifres

Resultats Anuals 2019
INGRESSOS 2019
PRESTACIÓ DE SERVEIS
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ
SUBVENCIONS
TOTAL

→ 148.347,07 €
→ 28.699,93 €
→ 22.998,00 €
→ 200.045,00 €

74,16 %
14,35 %
11,50 %
100,00 %

DESPESES 2019
DESPESES DE PERSONAL
DESPESES A CÀRREC D'ALTRES EMPRESES
ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ
TOTAL

→ 130.176,23 €
→ 37.588,43 €
→ 31.317,31 €
→ 199.081,97 €

65,39 %
18,88 %
15,73 %
100,00 %

TOTAL INGRESSOS 2019

→

200.045.00 €

TOTAL DESPESES 2019

→

199.081,97 €

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS →

963,03 €
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Contacte

Institut DiverSitas, S.C.C.L.
Rocafort 262 bis, 3ª planta
08029- BARCELONA
F-66828872
https://www.institutdiversitas.org
diversitas@institutdiversitas.org

Aquest document està subjecte a la llicència Creative Commons de Reconeixement -No ComercialSense Obra Derivada.
Edició: Institut Diversitas, 2020
Disseny i maquetació: Institut Diversitas
Fotografies interiors: Institut Diversitas
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