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Benvinguda.

Aprovació, si s’escau, de l’acta de la sessió anterior. 

Presentació i aprovació, si s’escau, dels comptes de l’exercici de 2021.

Presentació i aprovació, si s’escau, de l’informe de gestió de la junta de 2021 i del pla d’acció 2022-2023.

Informe d’altes i baixes de sòcies.

Presentació i aprovació, si s’escau, del pressupost de l’exercici 2022.

Informe de la presidenta de l’Associació 50a50.

Torn obert de paraules.
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Ordre del dia



Informe de 2021 
Participació al Consell Nacional de Dones de Catalunya, al Consell de les Dones de
Barcelona i a la Taula de Contractació Pública de l'Ajuntament de Barcelona
Participació al projecte Urbact Gendered Landscape de Barcelona Activa 
Reunió amb la nova consellera d'Igualtat i Feminismes, Tània Verge
Reunions amb les diputades del Parlament Gemma Lienas i Jenn Díaz sobre la nova Llei d'Igualtat
Sol·licitud de reunió amb la presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs
Compareixença de 50a50 a la Comissió d'Igualtat del Parlament (aprovada, pendent de la
convocatòria)
Debat electoral Pre-Hipàtia, amb la participació de tots els grups polítics a les eleccions del 14F

Campanya contínua a xarxes socials de visibilització del lideratge i excel·lència de les sòcies 
Proposta a les sòcies de participació en xerrades i conferències: Advanced Factories, Fòrum i
Cicle Hipàtia, InnoDona, etc.
Proposta de col·laboració per al Congrés d'Economia Feminista Barcelona 2023 (UOC-
Ajuntament)
Promoció de concursos i convocatòries de premis per a dones, com els Dona TIC

Campanya contra les joguines sexistes (iniciativa de les sòcies)
Difusió d'estudis sobre les bretxes de gènere, les causes i les conseqüències
Campanya #MiradaDeGènere, que visibilitza les bretxes de gènere amb dades
Campanya #DiccionariFeminista, de difusió de conceptes clau relacionats amb el feminisme



Informe de 2021 
18 gener: "Dona i poder", de Jenn Díaz
15 març: "Ahora contamos nosotras", de Cristina Fallarás
26 abril: "Mujeres invisibles para la medicina", de Carme Valls
17 maig: "Manual d'amor aristotèlic per a dones del S.XXI", de Montse Barderi
14 juny: "Drets fràgils", de Gemma Lienas
16 desembre: "El síndrome de la impostora", d'E. Cadoche i A. de Montarlot
17 febrer 2022: "(Mal) Educadas", de Maria Florencia Freijo
7 abril 2022: "Una cambra pròpia", de Virgina Woolf

Club de lectura

Espai Compartim

Formació
feminisme

24 novembre: sessió 1, amb Mercè Martí Queralt
9 febrer 2022: sessió 2, amb Mercè Martí Queralt

26 gener: història del feminisme, amb Esther Nin
29 setembre: identitat trans, amb Mercè Armelles

Formació
competències

26 gener 2022: Competir en igualtat de condicions, amb Eli Abad
24 febrer 2022: Visibilitat femenina, amb Laia Arcones
23 març 2022: Escriptura professional, amb Laia Terrón
25 maig 2022: Equips d'alt compromís, amb Clotilde Tesón



Informe de 2021 
20 gener: presentació cicle
3 febrer: sector comerç
17 febrer: sector turisme
3 març: sector TIC
17 març: sector cures
14 abril: sector indústries culturals
21 abril: sector salut i alimentació

Fòrum i Cicle 
Hipàtia

Mentoria "Líders
del futur"

Networking

Formació mentores, amb Joana Visa: 13, 20 i 27 abril
Sessió kick-off grupal de mentores i mentorades: maig
4 sessiones de mentoria per parelles: maig-octubre
Sessió de tancament i balanç grupal: 2 desembre

8 febrer: debat electoral Pre-Hipàtia
8 març: Fòrum Hipàtia
15 juny: Cicle Hipàtia economia i treball
6 juliol: Cicle Hipàtia salut mental
21 octubre: Cicle Hipàtia drets humans
23 novembre: Cicle Hipàtia violències masclistes

Cicle
"Lideratge
femení" per a
Barcelona
Activa

Estiu 2021
Nadal 2021 cancel·lat per Covid



Estudi: excel de dades, powerpoint de conclusions i rànquing d'empreses segons la posició al Termòmetre
Enviament de les cartes violeta a les 52 empreses

Publicació del 2n Termòmetre Violeta, centrat en el sector de la comunicació

Canals propis:
notícia a la web,
mailing a la BBDD
i campanya a
XXSS, amb més
de 6.000
impressions
acumulades
Canals no propis:
difusió a xarxes
per altres
associacions i
aparicions en
mitjans

Difusió



+10 reunions amb els mitjans de comunicació per aconseguir la seva adhesió
Coordinació a tres bandes: 50a50, ODEE i Col·legi de Periodistes
Difusió de la campanya a través dels canals propis: web, mailing i xarxes socials

Campanya d'impacte amb ODEE i el Col·legi de Periodistes,
amb motiu del 8M, per convidar a la reflexió sobre la
invisibilitat de les dones a través del llenguatge

Resultats
13 mitjans adherits:
El Periódico, Público,
El Nacional...
+10 aparicions en
mitjans, incloent
editorials i articles
d'opinió a alguns
dels mitjans adherits
Impacte
considerable a
xarxes socials
La iniciativa obre
debat públic
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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

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

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

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

AssistentsAssociacions
integrants

Costos
directes

12 70 1.300€

18 210
1.734€

23
158€

24 260 2.223€

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

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

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

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

Continguts
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

622
(debat, acte i

cicle)

Ponències
institucionals
Taula rodona
reptes educació i
treball
Copa networking

Impacte

6 aparicions
en mitjans
4.592
seguidores a
XXSS

4 aparicions
en mitjans
3.900
seguidores a
XXSS

Coberts amb el
patrocini de TIC

Assumits per
50a50

Assumits per
50a50

Assumits per
50a50

1 aparició
en mitjans
2.800
seguidores a
XXSS

5.510
seguidores a
XXSS

Fites



Pla d'acció 2022-23

Eficiència 
Priorització de projectes que
tinguin impacte
Programa de formació més
reduït que primi la qualitat

Lideratge 
Potenciar la visibilització de l'associació
Incrementar el nombre de sòcies

Participació 
Fomentar la participació
activa de les sòcies
Organitzar activitats de
networking

Missió
Treballar pel 50%
de representació
femenina als llocs

de decisió



Activitat Format Freqüència

Club de lectura Online Una sessió cada trimestre

Programa de formació de lideratge femení Presencial Una sessió cada dos mesos

Programa de mentoria "Líders del futur" Presencial i online

Formació i kick-off: 1 sessió mentores + 1
sessió mentorades + 1 sessió conjunta

Mentoria: 6 sessions en parella
Tancament: 1 sessió conjunta 

Activitats de networking Presencial Mínim una sessió cada trimestre

Escola feminista Presencial Per definir

Programa d'activitats de 2022-23



Moltes gràcies!




