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Checklist de perspectiva interseccional per a actuacions i projectes 

 

 

ETAPES DEL DISSENY I IMPLEMENTACIÓ D’UNA 

ACTUACIÓ 

 

SÍ. 

COM ES 

DURÀ A 

TERME? 

 

NO. 

COM ES 

PODRIA 

ACONSEGUIR? 

Detecció de necessitats 

1. El(s) col·lectiu(s) potencialment beneficiari(s) de 

l’actuació participaran activament en la detecció de 

necessitats? 

P. ex: Si volem desenvolupar una acció dirigida a persones 

grans, consultarem a persones d’aquest grup d’edat? 

  

2. Es recollirà informació sobre les necessitats de 

persones situades en el pol discriminat de diferents 

eixos estratègics?  

P. ex: Per desenvolupar una acció dirigida a persones grans, 

hem consultat a persones d’aquest grup d’edat que tenen 

sexualitats no normatives, racialitzades, d’origen estranger 

i/o de gènere femení? 

  

Formulació d’objectius i grups beneficiaris 

3. Hi ha perfils o grups en el(s) col·lectiu(s) beneficiaris 

que podrien quedar exclosos per aquesta acció, atenent 

a l’encreuament amb altres eixos? 

P. ex: Si volem desenvolupar una acció de salut dirigida a 

dones, hem tingut en compte si els horaris són compatibles 

amb horaris de cura? O hem tingut en compte les dones 

trans, que tenen unes necessitats de salut específiques? 
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4. L’acció contempla tenir impacte en perfils o grups 

situats als pols privilegiats dels eixos estratègics?  

P. ex: Si volem desenvolupar una acció dirigida a persones 

del col·lectiu LGTBI, hem tingut en compte com s’abordarà 

la implicació i/o l’impacte en les persones heterosexuals? 

  

Implementació de l’acció 

5. Alguna de les persones que impulsa i/o executarà 

l’actuació es troba situada en un pol discriminat? 

P. ex: Si volem desenvolupar una acció de prevenció en 

discriminació lgtbfòbica, hi ha persones no heterosexuals/ 

transgènere implicades en el seu l’impuls i/o execució?  

  

6. Per a la organització i execució de l’acció es 

realitzaran aliances/col·laboracions amb persones que 

formen part del(s) grup(s) beneficiari(s) de l’acció?  

P. ex: Si volem fer una acció dirigida a abordar la 

islamofòbia al territori, hem comptat amb membres de la 

comunitat musulmana?  

  

7. La planificació de l’actuació contempla mesures i 

criteris per facilitar-ne l’accés i la participació? 

P. ex: Prioritzem els espais ben comunicats o propers i 

accessibles a col·lectius amb dificultat de mobilitat, ajudes 

pel transport en casos concrets, guarda d’infants, 

intèrpret/traductor/a, consideracions logístiques per si hi ha 

un/a assistent personal o acompanyant, etc.?   

  

8. L’acció contempla la possibilitat d’adaptació, 

flexibilitat i permeabilitat a necessitats i coneixements 

que apareixeran durant el procés? 

P. ex: Estem oberts/es a replantejar-nos una acció o 

aspectes específics d’aquesta si alguna de les persones 

beneficiàries considera que l’enfocament no és adequat o 

és no-inclusiu? 
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9. Serà inclusiva la comunicació de l’acció? 

P ex: La comunicació de l’actuació serà no-discriminatòria, 

accessible, adaptada, sense tecnicismes /argot 

professional, en diferents llengües, i representativa de 

diferents models de família o religió, etc? 

  

10. Des de l’administració, es treballarà de forma 

transversal i col·laborativa des de diferents àrees 

implicades en la implementació de l’actuació? 

P. ex: Si volem dur a terme una actuació que implica a les 

dones grans migrades, es treballarà conjuntament des de 

l’àrea de gent gran i l’àrea d’interculturalitat? 

  

Seguiment i avaluació 

11. Hi haurà algun mecanisme de seguiment de l’actuació 

per part del(s) col·lectiu(s) beneficiari(s) per tal de 

garantir-ne la seva coherència i ajustament a les 

necessitats?  

P. ex: Si volem dur a terme una acció dirigida a persones 

migrades, consultarem durant el procés a les persones que 

hi han participat per saber si els sembla una acció adient, 

ajustada, necessària, etc?   

  

12. Es recolliran dades relatives a les característiques de 

les persones beneficiàries en base als quatre eixos 

estratègics i de forma encreuada (per saber si hi ha 

alguna part de la població objectiu que no hi ha accedit, 

no ha participat, etc.)? 

P. ex: Recollirem dades sobre nacionalitat / edat / religió / 

orientació sexual / identitat de gènere / etc. 
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