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El Departament de Salut ha elaborat una guia amb eines conceptuals i pràctiques per 
garantir la incorporació de la perspectiva de gènere en totes les etapes del procés de 
planificació en salut i així aconseguir els objectius següents: 

• Millorar els resultats en salut de tota la població.
• Adequar les intervencions a les necessitats i demandes de dones i homes.
• Reduir les desigualtats socials en salut.

La guia us ajudarà a: 

Contribuir a l’apoderament de les dones, davant dels estereotips i els rols tradicionals, amb 
accions que ajudin a visibilitzar-les. 

Revaloritzar les tasques de la cura, així com la feina de les persones que les duen a terme. 

Fer accessible la informació als diversos col·lectius de dones i homes, amb especial atenció 
a la bretxa digital per gènere i edat; i garantir que els missatges no incloguin continguts 
ni imatges sexistes. 

Sensibilitzar i formar per incloure la perspectiva de gènere de forma transversal en els plans 
i activitats de formació. 

Elements clau que cal tenir en compte en el procés de planificació 

1 Diagnòstic i disseny

Incloure dones i homes en igualtat de condicions en el disseny inicial i en totes 
les fases del procés de planificació. 

Desagregar les dades per sexe i fer una anàlisi de gènere dels resultats. 

Utilitzar indicadors sensibles al gènere: esperança de vida amb bona salut, càrrega 
del treball no remunerat, taxa de mortalitat. 

Detectar desigualtats i inequitats per raó de gènere incorporant altres variables 
com l’edat, la classe social o l’estructura familiar. 
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2 Objectius i actuacions

Dissenyar objectius específics que pretenguin disminuir les desigualtats detectades. 

Formular mesures concretes que donin resposta a les necessitats i expectatives 
diferencials entre dones i homes. 

Promoure models d’actuació que tinguin en compte els aspectes biopsicosocials 
i la subjectivitat de dones i homes. 

3 Avaluació

El procés d’avaluació ha de permetre analitzar de manera diferencial la situació 
de dones i homes mitjançant la informació desagregada per sexes i la incorporació 
dels indicadors sensibles al gènere. 
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Font: Departament de Salut. Guia per a la introducció de la perspetiva de gènere en la planificació en salut. [En línia al web del Departament de Salut] Barcelona; 2018. 




