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Resum d'edicions
Continguts

1
2

3

4

Per la paritat, fets i no paraules
Dimecres 13 de març de 2019
18 a 21h | Palau Macaya

La re-evolució econòmica i
social de les dones: Un nou
paradigma per a tothom
Dimarts 3 de març de 2020
16 a 20h | Barcelona Activa

El clam de les dones
Dilluns 8 de març de 2021
10 a 12h | Online

Educació, tecnologia i mercat de
treball: Els grans reptes per a la
dona del s.XXI
Dimecres 16 de març de 2022
18:30 a 21h | Casa Llotja de Mar

Taula rodona
quotes
Taula rodona
bretxa salarial
Copa networking
Taula rodona
feminisme
Taula rodona
economia
feminista
Performance
Mònika Blasco
Copa networking

Taula rodona
Creus St. Jordi
10 veus, 10 reptes

Ponències
institucionals
Taula rodona
reptes educació i
treball
Copa networking

Associacions
integrants
12

18

23

24

Assistents
70

210

622
(debat, acte i
cicle)

260

Costos
directes
1.300€
Assumits per
50a50

1.734€

Assumits per
50a50

158€
Assumits per
50a50

2.223€
Coberts amb el
patrocini de TIC

Impacte

Fites

1 aparició
en mitjans
2.800
seguidores a
XXSS

Unió d'associacions
Suport del Dept.
d'Empresa i de l'ICD

4 aparicions
en mitjans
3.900
seguidores a
XXSS

Suport del Dept.
d'Empresa,
l'Ajuntament i l'ICD
Manifest del Fòrum
Hipàtia
Declaració dones i
crisi Covid

6 aparicions
en mitjans
4.592
seguidores a
XXSS

Prèvia: Debat
electoral amb tots
els partits
143.000 dones
representades
Cicle Hipàtia amb 4
sessions

5.510
seguidores a
XXSS

Organització
liderada per LeanIn
amb la
col·laboració
d'ODEE
Patrocini Dept.
Polítiques Digitals
Col·laboració
Cambra

DAFO
Debilitats
Audiència quasi exclussiva de dones
Molta feina però poca eficiència: amortitzar el manifest, per exemple
Impacte reduït, poca penetració
Duplicació d'actes: intentar coordinar agendes i posar en comú un
calendari per al mes de març
Dificultat de liderar per part d'una associació, necessitat de coliderar
Massa dispersades: millor fer focus. Proposta: fer signar una proposició
de llei per avançar en alguna cosa concreta?

Fortaleses
Gran xarxa de dones: podem demanar reeditar el compromís i
millorar la comunicació en el si de cada associació (fer un formulari amb
els 5 o 6 compromissos: manifest, compartir informació dels actes amb
les nostres associades, participar a Hipàtia, coordinar agendes, etc.)
Debat electoral molt ben valorat: repetir per a les eleccions municipals?
El manifest és encara actual: penjar el manifest a totes les webs i fer-ne
una campanya al voltant

Amenaces
Poca implicació dels homes (la FEGP diu
que podria ajudar)

Oportunitats
Nou Departament de Feminismes
Aprofitar la plataforma d'El Crit?
Manifestació virtual? (no en el 8M)

