Nota de premsa
Terrassa, 21 de setembre de 2018

El projecte europeu «Igualtats Connectades»
proposa un cicle de tallers per a la ciutadania
Més de 200 persones s’han inscrit ja als tallers
La setmana vinent es començaran a impartir els tallers oberts a la ciutadania del
projecte “Igualtats connectades”, que impulsa l’Ajuntament de Terrassa amb
finançament europeu i amb la participació de la Universitat de Vic i de l’associació
CEPS Projectes Socials. Les inscripcions als tallers superen ja les 200 persones.
“Igualtats connectades” és un projecte pioner que pretén aplicar la interseccionalitat
en les polítiques públiques per la igualtat i contra la discriminació. L’enfoc
interseccional posa l’accent en el fet que sovint hi ha més d’un factor de
discriminació en una mateixa persona, creant noves necessitats a l’hora de prevenir i
evitar la discriminació. Encara hi ha molt poques experiències de l’aplicació d’aquest
corrent a Europa, i per això la UE ha cofinançat amb prop de 200.000 € el projecte. A
canvi d’aquest ajut econòmic, la ciutat haurà de posar a disposició de la UE els
progressos i coneixements adquirits.
En total hi haurà cinc tallers dirigits a la societat civil, entitats, particulars i
professionals. L’objectiu és formar, sensibilitzar i reflexionar conjuntament sobre la
incidència interseccional dels eixos de desigualtat, així com també recollir
experiències i aportacions. Cada taller tindrà una durada de 2 hores i es dividirà en
dues parts: primer una ponència inicial, a càrrec d’especialistes de reconeguda
trajectòria, i després un debat obert. Les persones interessades tenen l’opció
d’assistir a tots els tallers, que en conjunt constitueixen un curset sobre
interseccionalitat i polítiques de no discriminació, o bé assistir només a sessions
concretes en funció del tema. Tots el tallers tindran lloc al Vapor Universitari amb el
mateix horari: de 18 a 20 h. El calendari serà el següent:
▪ 26 de setembre: Interseccionalitat, com podem posar-la en pràctica? a càrrec
de Lucas Platero
▪ 3 d’octubre: Interseccionalitat i processos participatius, a càrrec de Sam
Fernández
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▪ 17 d'octubre: Ser (o no ser) una illa. Com fer de la interseccionalitat una
metodologia comunitària, a càrrec de Desiré Rodrigo
▪ 7 de novembre: Perspectiva interseccional per a la intervenció social, a càrrec
de Marisela Montenegro
▪ 28 de novembre: Debats i reptes en l’aplicació de la interseccionalitat en
l’àmbit local, a càrrec de Gerard Coll-Planas, Miquel Missé i Roser SolàMorales
Fins ara s’han inscrit als tallers un total de 211 persones, de les quals 141 són de
Terrassa i la resta (prop del 30%), de diferents ciutats catalanes. Les persones
inscrites són majoritàriament membres de diferents entitats de la ciutat, professionals
de l’educació i la sanitat i personal tècnic de diversos ajuntaments, de la Diputació
de Barcelona i de la Generalitat. Es preveu que el nombre de persones inscrites
augmenti en els darrers dies. Les inscripcions es poden fer a
http://igualtatsconnect.cat/activitats/
En paral·lel al cicle de tallers, es durà a terme un cicle d’accions formatives per a
personal de l’Ajuntament de Terrassa, que arribarà a més d’un centenar de
professionals de diferents serveis. El projecte culminarà amb la celebració d’un
congrés europeu sobre interseccionalitat, en què es presentaran els resultats del
treball realitzat, programat pel 13 de febrer de 2019.
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