Què és Quotidiana?
IQcoop és una cooperativa sense ànim de lucre en la qual creiem que el coneixement és una eina imprescindible
per a la transformació de les organitzacions i la societat, per a fer-les més justes des d’un punt de vista de

gènere.

Pensem que cal una societat on totes les persones puguin desenvolupar-se de forma lliure i equitativa i on no es
consideri que les experiències i necessitats considerades masculines són les més valuoses.
Treballem la perspectiva de gènere en diversos àmbits: desigualtats socials, polítiques públiques, les organitzacions o
empreses. També creem i compartim coneixement sobre els feminismes i la teoria feminista.
A més, elaborem l’ Observatori iQ, que ofereix de forma oberta i gratuïta dades, visualitzacions i audiovisuals sobre
la desigualtat de gènere avui a Catalunya.

Què fem?
Anàlisis i recerca: Informes i articles de diagnòstic sobre la desigualtat de gènere en diversos àmbits o col·lectius.
Impacte de gènere de diferents fenòmens socials. Alguns dels projectes que hem dut a terme són:


La pobresa a Catalunya amb perspectiva de gènere (CCOO),



La pobresa de temps en el marc de la cadena global de les cures (InteRed)



Igualtat de gènere i conciliació a les cooperatives de treball (FCTC)



Violències masclistes i joventut a Catalunya, una cartografia (OJC)



Nova comunicació del moviment feminista (Ideograma i Fundació Calala)

Diagnosis i Plans d’Igualtat d’organitzacions: institucions públiques, ens de l’ESS i altres empreses i
associacions. Mesures a mida per a microempreses. Alguns dels projectes que hem dut a terme són:


Diagnosi i suport al PI Parlament de Catalunya



Diagnosi PI Universitat Oberta de Catalunya



Diagnosi i suport al PI del Síndic de Greuges



Eina d’autodiagnosi feminista de Lafede.cat



Diagnosi i suport al PI Federació de Cooperatives de Catalunya

Formació: Cursos, tallers, conferències, clubs de lectura. Amb materials propis i/o d’actualitat, adaptades,
dinàmiques de pedagogia activa, orientades a la implementació i a necessitats específiques. Per exemple:


Formacions de sensibilització en igualtats i feminismes (Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet)



Curs sobre indicadors i planificació de gènere (Ajuntament de Granollers, Direcció General d’Igualtat)



Curs sobre perspectiva de gènere en els serveis personals locals (CC Alt Empordà)



Formacions sobre igualtat en les empreses o organitzacions (UPF, Tecnocampus, Olis Borges, Sandoz)



Club de lectures Feministes (Ajuntament de Parets del Vallès)

Com ho fem?
Personalitzat: Tot i que la desigualtat de gènere és estructural, es manifesta a cada situació en formes diferents i es
produeix de manera específica en diversos col·lectius. Per això les estratègies per abordar-la també han de ser
diverses. Les necessitats, el context i els límits de qui ens fa l’encàrrec són el punt de partida per a la nostra tasca.

En col·laboració: Col·laborem amb altres entitats de l’economia social i solidària per abordar les metodologies o
àmbits de coneixement dels quals no som expertes: IlabSo, Ekona, l’Esberla, Aquatinta, Ideograma, Càtedra per a la
Inclusió Social (URV), entre d’altres.

Pràctic: Entenem que existeix molt coneixement acumulat sobre gènere i desigualtat i que, de vegades cal adaptar-lo
a les necessitats i possibilitats reals. També que cal acompanyar i escoltar aquestes necessitats per tal de facilitar
respostes a les situacions concretes.
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