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Qui som

La nostra mirada
Som una cooperativa d’iniciativa social dedicada a la promoció de la diversitat i a
la lluita contra les discriminacions. Treballem des d’una perspectiva interseccional, per tant, prestem molta atenció a les desigualtats estructurals i a les dinàmiques de privilegis i opressions que ens afecten de manera individual i com a societat.

Entenem la diversitat com inherent a l’ésser humà i com a riquesa, però també
som conscients que al llarg de la història ha estat categoritzada, estereotipada i
jerarquitzada per sabers-poders que han generant diferents eixos de desigualtat
com el gènere, la raça i la classe social, entre altres.
Tenim una especial sensibilitat per les qüestions de gènere i de diversitat afectiva i sexual, així com pels temes relacionats amb la diversitat d’origen, cultural i
religiosa, i la diversitat funcional o discapacitat. Per aquest motiu ens hem format, tenim experiència i hem centrat gran part de la nostra tasca en aquests eixos, la qual cosa ens permet esta molt al dia dels debats que actualment estan
oberts en cadascun d’aquests àmbits.
Confiem molt en el poder personal, en la
resiliència i en la voluntat individual, però
també sabem que la transformació social
no serà possible sense canviar les estructures que conformen la nostra societat: les
lleis, la política, l’economia, l’educació, els
mitjans de comunicació, la cultura, etc.

En coherència amb tot l’anterior, oferim
serveis de consultoria social a administracions públiques i entitats privades, que es poden concretar en accions de sensibilització,
formació, assessorament i recerca aplicada. Així també, realitzem projectes d’acció
comunitària a través dels quals “aterrem”
la nostra mirada en temes i espais que ens
interpel·len de manera especial.
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Apostem per fer de pont entre la teoria i la pràctica, els diferents actors sociDistribució per gènere de l’equip
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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
62,5 %

37,5 %

Sòcies
Elena Caballé
Directora Tècnica
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.
Rodrigo Prieto
Director de Continguts
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.
Sam Blàzquez
Coordinador de Projectes
Llicenciat en Antropologia i Geografia. Estudis superiors d’informàtica, Màster en Gestió de la ciutat i postgraduat en SIG. Gestor de projectes socials
en l’àmbit d’educació, migracions i desenvolupament TIC. Ha estat professor de secundària, investigador en tècniques qualitatives i col·laborador de
diferents institucions de caire social.
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Equip tècnic
Kenza Benzidan
Tècnica de formació
Màster en resolució de conflictes i postgraduada en comunicació, cooperació internacional i mediació sociocultural. Experta en intervenció social
amb perspectiva de gènere i intercultural.
Aina Huguet
Tècnica de recerca i de suport a Direcció
Graduada en Educació Social, dinamitzadora de grups i amb més de 7 anys
d’experiència professional en administració, comptabilitat i gestió d’Entitats no lucratives.
Griselda Lloret

Tècnica de formació i Acció comunitària
Formadora i dinamitzadora de grups experta en la metodologia del Teatre
dels i les Oprimides. Experta en intervenció social amb perspectiva de gènere i intercultural.
Eiden Gael Marín
Tècnic de recerca i formació
Graduat en Filosofia i Màster en Estudis de dones, ciutadania i gènere. Tutor de la UOC en l'àrea de feminismes i diversitat sexual i de gènere. Formador sobre diversitat amb perspectiva interseccional.
Alba Rovira
Tècnica de recerca i formació
Graduada en Sociologia i investigadora social en temàtiques de gènere,
igualtat i diversitat. Experta en el desenvolupament i assessorament sobre
Plans d’igualtat i LGTBI.
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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 hu mans 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 funcional 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
coneixement mutu, així com en el diàleg interreligiós.

6

Institut DiverSitas S.C.C.L., Memòria 2021

Què fem

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 interactives.

Assessorament

Dinamització Comunitària

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

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 programes 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.
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Activitats 2021*
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 22 claustres de professorat de centres educatius de Barcelona. Línia temàtica: interseccionalitat, diversitat afectiva, sexual I de gènere, cultural i d’origen o religiosa i funcional.
Formació sobre interseccionalitat
Cursos sobre perspectiva interseccional, a través de la qual es promou una reflexió
crítica sobre els privilegis, les opressions i les resistències que tenim, patim o exercim totes les persones. Realitzats a l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, Foment de
Terrassa, l’Institut Salvador Seguí de Barcelona i a EscolesCoop.
Formació d’Agents Antirumors i suport 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 I les entitats socials com de la pròpia administració local.
Formació i assessorament en interseccionalitat per a professionals de Joventut de
les Terres de l’Ebre

Sessions de formació, revisió i potenciació amb perspectiva interseccional de projectes per combatre el bullying entre adolescents de les comarques del Montsià, Terra
Alta i Ribera d’Ebre. Impulsat per la Direcció Territorial de Joventut.
Formació sobre diversitat afectiva, sexual i de gènere
Cursos orientats a presentar la perspectiva de gènere en un sentit ampli, per tal de
transmetre les eines teòriques necessàries per treballar contra les desigualtats, violències, lgtbifòbia, etc, que es manifesten actualment als diferents àmbits socials.
Realitzats a professionals de l’àmbit socioeducatiu de Badia del Vallès, Pineda de
Mar, Cassà de la Selva i del Consell Comarcal del Maresme.
* Durant l’any 2021 amb motiu de la crisi sanitària derivada del covid-19, nombroses activitats s’han vist
reconfigurades a un format virtual per garantir les mesures de distanciament social.
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Conferència en un Màster Universitari
Conferència “Procesos de elaboración y narración biográfica de las identidades infantiles y adolescents” impartida a l’alumnat del Màster Universitari en models I estratègies d’Acció Social Ii Educativa en l’Adolescència I la Infància de la Fundació
Pere Tarrés.

Sensibilització
Campanyes de sensibilització sobre drets humans
Tallers de sensibilització a centres educatius de secundària dels municipis de Sant
Boi de Llobregat, El Prat de Llobregat, Gavà i Viladecans en el marc de les campanyes de tardor del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.
Tallers sobre diversitat sexual i de gènere
Impartició de tallers arreu de Catalunya orientats a promoure el respecte per 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, Sitges i Mataró.

Tallers i activitats sobre diversitat cultural i d’origen
Impartició de tallers per identificar i desmuntar prejudicis, estereotips, rumors racistes i discursos d’odi als Consells Comarcals del Vallès Occidental i de l’Alt Penedès,
així com a l’Ajuntament de Sabadell, Sant Just Desvern, Castelldefels, Castellnou de
Bages i Solsona I a petits municipis de la província de Barcelona, a través de la Diputació de Barcelona.
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Recerca Aplicada
Diagnosis i Plans Locals LGTBI+
Diagnosi i Pla d’Acció LGTBI dels municipis del Masnou, Berga, Calella, Santa Perpètua de Mogoda, Gavà, Sant Feliu de Llobregat i dels Consells Comarcals del Maresme i del Moianès, a través de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Barcelona, i amb la
participació de les persones i entitats clau de cada territori.
Plans d’Igualtat
Elaboració del Pla d’Igualtat de Grupdem, cooperativa de professionals sense afany
de lucre dedicada a la inclusió social de persones amb diversitat funcional i d’altres
col·lectius en risc d’exclusió i inici del Pla d’Igualtat Municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei.
Pla d’Esport amb perspectiva de Gènere

Elaboració de la metodologia per a la implantació d'un Pla d'Esport de Gènere i prova pilot al municipi de Viladecans com a base de la futura estratègia d’Acció Local
en matèria d’Igualtat de Gènere a l’àmbit Esportiu de l’Ajuntament de Viladecans.
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, al Consell Comarcal del Bages, a través de la Diputació de Barcelona.
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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 diàleg, la col·laboració i la
cohesió entre un grup de persones d'un mateix territori 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 2021 s'han realitzat 3 edicions,
una a Manlleu, una altra per cohesionar la creació d’un grup de joves adoptats a diferents països Africans i, finalment, una tercera realitzada als barris de la Franja
Besòs del districte de Sant Andreu de Barcelona.
Viure l’adopció en l’adolescència
Espai periòdic de trobada i acompanyament de famílies amb fills i filles adoptades
en edat adolescent, molts dels quals són originaris d’altres països. Comptem també
amb la participació de joves adoptades ja majors d’edat com a participants en els
diàlegs. En el marc d’aquest projecte, l’any 2021 s’ha desenvolupat la campanya de
sensibilització “Adopció i Educació”, la qual pretén desmuntar estereotips i prejudicis
sobre els i les infants adoptades en l’àmbit educatiu.
Xarxa Barcelona Antirumors
Participació en l’avaluació del Pla d’Acció 2016-2020 i en la planificació i disseny
del pròxim Pla per desenvolupar les línies estratègiques de la Xarxa. Participació en
la Comissió d’Estratègia i en la de Dinamització territorial des de 2012.
Aprenentatge Servei (APS)
Disseny, coordinació i execució del projecte d’Aprenentatge Servei “Drets en acció.
Teatre i Gènere” adreçat a alumnat de secundària del Centre Escolar San Francisco
del barri de La Verneda i de l’Institut Maria Espinalt del barri de Poble Nou de Barcelona amb al propòsit de prevenir i sensibilitzar sobre les violències masclistes i la diversitat sexual, afectiva i de gènere.
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Aprenentatge Servei (APS)
Execució del projecte d’Aprenentatge Servei “Líders per la Diversitat” amb alumnat
de diferents centres educatius en coordinació amb el Servei de Joventut de Montcada i Reixac amb el propòsit de sensibilitzar a les persones participants sobre la necessitat de desmuntar estereotips i prejudicis I de valorar positivament la diversitat
cultural I d’origen.
Comissió de Diversitat de la Sectorial d’Iniciativa Social de la Federació de Cooperatives de Catalunya
Participació activa a la Comissió de Diversitat de la Sectorial d’Iniciativa Social de la
Federació de Cooperatives de treball de Catalunya, promovent una visió més inclusiva i accions en coherència, a les diferents cooperatives de la Sectorial i de la Federació.

Assessorament i acompanyament de processos
Supervisió d’equips de Serveis Socials
Supervisió de casos d’equips de Serveis Socials bàsics a empleats públics dels municipis de Santa Perpètua de Mogoda i Esplugues de Llobregat.
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 i impulsat
per la Direcció Territorial de Joventut.
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Xifres

Xifres globals d’activitats realitzades

Tallers de sensibilització

236

Cursos

35

Assessoraments

3

Projectes desenvolupats

7

Disseny de Plans Locals LGTBI

8

Disseny de Plans d’igualtat

2

Recerques

2

Municipis

37

Participants totals

6161
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Xifres

Resultats Anuals 2021
INGRESSOS 2021
PRESTACIÓ DE SERVEIS

211.661,38 €

85,86%

SUBVENCIONS

34.857,00 €

14,14%

TOTAL

246.518,38 €

DESPESES 2021
DESPESES DE PERSONAL

186.580,74 €

76,76%

DESPESES A CÀRREC D'ALTRES EMPRESES

33.546,18 €

13,80%

ALTRES DESPESES D'EXPLOTACIÓ

22.934,93 €

9,44%

TOTAL

243.061,85 €

TOTAL INGRESSOS 2021

→

246.518,38 €

TOTAL DESPESES 2021

→

243.061,85 €

RESULTAT ABANS D’IMPOSTOS →

3.456,53 €
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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, 2022
Disseny i maquetació: Institut Diversitas
Fotografies interiors: Institut Diversitas
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