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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 evi-

dència i contribuir a superar les dinàmiques d’ex-

clusió 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 discrimi-

nació, per la qual cosa cal aprendre a apreciar-la, 

gestionar-la i sovint, treballar per eradicar les in-

justícies 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 pro-

jectes en els que ens impliquem. Una part important 

de les accions que realitzem està orientada justa-

ment a promoure la perspectiva de gènere  entre 

diversos perfils destinataris i a través de diferents 

metodologies. 

 

 

Qui som 

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 en-

torns i diverses metodologies. 

 

Combinem diferents metodologies per transmetre de la millor manera els continguts i pro-

moure 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 

 

 

 

Sòcies Fundadores 

Elena Caballé 

Cofundadora de l’Institut Diversi-

tas. Amb estudis de Ciències Em-

presarials, 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.  

(ecaballe@institutdiversitas.org)  

 

Rodrigo Prieto 

Cofundador de l’Institut Diversitas. 

Doctor en Psicologia Social i Lli-

cenciat en Comunicació Social. 

Professor col.laborador de la 

Seinäjoki University of Applied Sci-

ences (Finlàndia). Expert en diversi-

tat afectiva, sexual i de gènere, i 

amb amplis coneixements en di-

versitat d’origen i cultural. 

(rprieto@institutdiversitas.org)  

71 % 29 % 

Qui som 

Equip tècnic 

Anna Berbel 

Graduada en Psicologia Social, 

Màster en investigació i intervenció 

psicosocial i Màster en estudis fem-

inistes i de gènere.  

Sam Blàzquez 

Llicenciat en Antropologia i Geo-

grafia. Estudis superiors d’informàti-

ca, Màster en Gestió de la ciutat i 

urbanisme i postgraduat en SIG.  

Iris de Melo 

Graduada en Educació Social i 

Màster d’estudis de dones, gènere i 

ciutadania. 

Anabel Pardo 

Estudiant de cicle formatiu de grau 

superior de Suport a direcció. 

Ana Rial 

Graduada en Història i agent antiru-

mors. Amb un marc teòric centrat en 

la de decolonialitat i el feminisme.  

mailto:ecaballe@institutdiversitas.org
mailto:rprieto@institutdiversitas.org
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Paraigües conceptual 
 

Perspectiva interseccional 

Aquest paradigma teòric planteja la necessitat d’analitzar de manera complexa i particular la situ-

ació 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. 

 

 

 

 

 

 

Què fem 

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 fun-  

   cionals 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 

 coneixeiement mutu, així com en el diàleg intereligiós. 
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Àrees de la cooperativa 

 

 

Sensibilització 
 

Diverses accions adaptades a les ne-

cessitats de les persones desti-

natàries, com ara tallers, interven-

cions a l’espai públic, xerrades, espais 

de trobada, etc. 

Formació 
 

Transmetre continguts i eines per en-

tendre i gestionar la diversitat en un 

sentit ampli, a través de diverses mo-

dalitats formatives i emprant metodo- 

logies innovadores. 

Assessorament 
 

Dissenyem, executem o avaluem ac-

cions, projectes, programes o plans 

relacionats amb la diversitat en diver-

sos contextos territorials o institucio- 

nals.  

Dinamització Comunitària 
 

Disseny i desenvolupament de 

processos orientats a sensibilitzar, 

formar, resoldre conflictes i/o 

promoure la convivència entre la 

ciutadania.  

Recerca Aplicada 
 

Dissenyem i desenvolupem estudis 

des d’un enfocament interdisciplinari i 

amb metodologies qualitatives, per tal 

de traduir-los en projectes i/o pro-

grames d’intervenció.  

Gestió de Projectes 
 

Col·laborem en la gestió de projectes 

impulsats per altres entitats amb les 

que compartim la mirada i els 

objectius.  

Què fem 
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Formació Agents Antirumors I support a 

la Xarxa Antirumors de Sant Feliu de 

Llobregat 

Formació, enfortiment i acompanyament de 

la Xarxa Antirumors de Sant Feliu de 

Llobregat i de totes aquelles persones 

directament implicades o interessades tant 

des de la ciutadania com de la pròpia 

administració local. 

 

Formació i assessorament en 

interseccionalitat per a professionals de 

Joventut  

Dirigida a Equips d’Inclusió i de Foment de la 

Participació de l’Agència Catalana de 

Joventut, així com a les tècniques i tècnics 

homòlegs en les Coordinacions Territorials. 

 

 

 

 

2020 

Activitats 2020* 

 

Formació 

 
Programa Escoles per la Igualtat i la Di-

versitat 

Per encàrrec del Consorci d'Educació de Bar-

celona, estem desenvolupant la formació 

d'un total de 27 claustres de professors de 

centres educatius de Barcelona. Línia 

temàtica: interseccionalitat, diversitat de 

gènere, cultural i funcional.  

 

Conferència DIXIT 

Conferència sobre diversitat sexual i de 

gènere en el marc de DIXIT Centre de Docu-

mentació de Serveis Socials del Departa-

ment de Drets Socials. 

 

Conferència UdG Jornades Igualtat de 

Gènere 

Participació en la Taula Rodona 

“Deconstruïm el gènere a la docencia” en el 

marc de les I Jornades Perspectiva de gène-

re en la docencia de la UdG. 

 

Formació  sobre interseccionalitat 

Cursos sobre perspectiva interseccional, a 

través de la qual es promou una reflexió críti-

ca sobre els privilegis, les opressions i les 

resistències que tenim, patim o exercim 

totes les persones. Ajuntament de Vilanova i 

la Geltrú, Fundació Pagesos Solidaris i Con-

sell Comarcal de La Cerdanya. 

 

 

 

* Durant l’any 2020, amb motiu de la crisi sanitària derivada del covid-19, nombroses activitats s’han vist reconfigu-

rades a un format virtual per garantir les mesures de distanciament social. 
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Sensibilització 

 
Campanyes de sensibilització sobre 

drets humans 

Centres de secundària de Sant Boi de 

Llobregat i Viladecans en el marc de les 

campanyes de tardor del projecte Ciutats 

Defensores dels Drets Humans.  

Tallers sobre Drets Humans a alumnat de 

primària i secundària de centres educatius 

del municipi de Terrassa. 

 

Tallers sobre diversitat sexual i de 

gènere  

Impartició 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, Manlleu, Sallent, Manresa i a la 

Fundació Catalunya Voluntària.  

 

Tallers i activitats sobre diversitat 

cultural 

Impartició tallers  per identificar i desmuntar 

prejudicis, estereotips, rumors racistes i 

discursos d’odi com a part dels catàlegs de 

la Diputació de Barcelona, dels Consells 

Comarcals del Vallès Occidental i de l’Alt 

Penedès, així com per contractació directa 

de diversos ajuntaments o organitzacions 

socials com el de Sabadell o la Fundació 

Catalana de l’Esplai. 

 

 

 

Recerca Aplicada 

 
Diagnosis i Plans Locals LGTBI+  

Diagnosi i Pla d’Acció LGTBI de Molins de 

Rei, Sant Quirze del Vallès i del Consell 

Comarcal del Vallès Occidental 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. 

A la tardor, també hem iniciat el procés de 

Diagnosi i  Pla d’Acció LGTBI al municipi del 

Masnou i del Consell Comarcal del Maresme. 

 

Diagnosi sobre igualtat de tracte i no 

discriminació al Bages 

Procés participatiu d’assessorament i 

recerca, orientat a fer una primera 

aproximació diagnòstica i identificar els 

criteris clau de cara a la futura elaboració 

d’un pla local de convivència des de la 

perspectiva de la no discriminació i el bon 

tracte. Amb el suport de la Diputació de 

Barcelona i la col·laboració del Consell 

Comarcal del Bages. 

 

 

 

 

 

 

 

2020 
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Projectes comunitaris  

 
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   d i à l e g ,  l a 

col·laboració i la cohesió entre un grup de 

persones d'un mateix territory i amb 

l’objectiu de desmuntar estereotips i 

prejudicis i promoure la creació de vincles 

entre persones que, d'altra manera no 

arribarien a coincidir. 

Durant l'any 2020 s'han realitzat 3 edicions , 

una a Barcelona, una altra a diferents 

municipis de la comarca del Bages i a 

Pineda de Mar. 

 

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 s’ha 

desenvolupat la campanya de sensibilització 

#Stop_estigma_adopció, la qual pretén 

posar en evidència les discriminacions que 

pateixen els infants, adolescents i joves 

adoptats a causa dels diferents eixos de 

diversitat que majoritàriament els 

atravessen i que són molt poc coneguts per 

a la majoria de la població.  

 

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 

 

 

 

 

Teatre Social / “Drets en acció. Conviure 

des del propi cos”.  

Cicle de tallers amb alumnat de secundària 

de 3 centres educatius del barri de Sant An-

dreu-Besòs, amb el propòsit de reforçar acti-

tuds i valors per a una convivència positiva. 

Els centres participants han estat estat l'Es-

cola Santíssima Trinitat, l'Escola l'Esperança 

i l'Institut Escola El Til.ler. Aquesta activitat 

inicialment prevista per a tot un curs escolar 

va finalitzar el mes de març a causa de la 

pandèmia. 

 

 

Aprenentatge Servei (APS) 

 

Disseny, coordinació i execució del projecte 

d’Aprenentatge Servei “Drets en acció. Tea-

tre i Gènere” adreçat a alumnat de primària i 

secundària del Centro Escolar San Francisco 

del barri de La Verneda, de Barcelona amb 

al propòsit de prevenir les violències masclis-

tes. En el marc dels projecte hem creat les 

obres “Pero, ¿qué estáis diciendo?” i 

“¿Quiénes sois vosotros para decirnos lo que 

podemos hacer? ”. 

 

 

Aprenentatge Servei (APS) 

 

Execució del projecte d’Aprenentatge Servei 

“Líders per la Diversitat” amb alumnat de 

batxillerat de de l'Escola La Salle de Mont-

cada i Reixac amb el propòsit de sensibili-

tzar a les persones participants sobre la ne-

cessitat de desmuntar els estereotips i de 

valorar positivament la diversitat.  

2020 
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2020 

Assessorament i acompanya-

ment de processos 

 

Supervisió d’equips de Serveis Socials  

Supervisió de casos d’equips de Serveis So-

cials bàsics a empleats públics dels munici-

pis de Santa Perpètua de Mogoda i Esplu-

gues de Llobregat. 

 

Assessorament a la Coordinació Territo-

rial de Joventut a les Terres de L’Ebre  

A l’equip de Coordinació Territorial de Joven-

tut a les Terres de l’Ebre de la Generalitat de 

Catalunya, d’una Unitat Didàctica (UD) sobre 

convivència i discriminació. 

 

Assessorament a la Xarxa de Casals de 

Joves de les Terres de L’Ebre 

Sessions de treball amb el personal tècnic 

dels casals de joves de la Comarca amb el 

propòsit de formar una Xarxa de Casals de 

Joves de les Terres de l’Ebre. 

 

Assessorament sobre interseccionalitat 

als equips de Joventut de les Terres de 

l’Ebre 

Assessorament per a la revisió i/o redisseny 

des de la perspectiva interseccional de les 

didàctiques que ofereixen els equips de Jo-

ventut de les Terres de l’Ebre. 
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Xifres globals d’activitats realitzades 

 

  

Tallers de sensibilització     114 

 

Cursos          9 

 

Assessoraments       5 

 

Projectes desenvolupats     6 

 

Disseny de Plans Locals LGTBI   5 

 

Municipis        40 

 

Participants totals       3821       

2020 
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Resultats Anuals 2020 

 

 

INGRESSOS 2020 

DESPESES 2020 

PRESTACIÓ DE SERVEIS → 158.067,95 €  80,89 % 

CONVENIS DE COL·LABORACIÓ → 499,00 €  0,26 % 

SUBVENCIONS → 36.838,82 €  18,85 % 

TOTAL → 195.405,77 €  100,00 % 

Xifres 

     TOTAL INGRESSOS 2020  → 195.405,77 € 

 

     TOTAL DESPESES 2020  → 202.757,03 € 

 

     RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS  → -7.351,26 € 

DESPESES DE PERSONAL → 150.666,67 €  74,31 % 

DESPESES EMPRESES EXTERNES → 29.942,74 €  14,77 % 

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ → 22.147,62 €  10,92 % 

TOTAL → 202.757,03 €  100,00 % 



 12 

Institut DiverSitas S.C.C.L., Memòria 2020  

 

Institut DiverSitas, S.C.C.L. 

 

Rocafort 262 bis, 3ª planta  

08029- BARCELONA  

F-66828872 

https://www.institutdiversitas.org 

diversitas@institutdiversitas.org 
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