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Abstract

Sense cap dubte el disseny forma part del nostre dia a dia, condicionant com interaccionem 
amb el nostre entorn i quins rols desenvolupem. Per tant, el disseny té un gran potencial com 
a eina de transformació social clau per a canviar els nostres imaginaris i construir noves 
realitats. 

En aquest sentit, la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos de disseny és 
una oportunitat única per a poder lluitar contra les desigualtats, visibilitzar els col·lectius més 
vulnerarles i evitar la perpetuació d'estereotips.

Aquest treball neix amb l'objectiu de facilitar eines a professionals del disseny a partir de la 
creació d'un web per a què puguin incorporar la perspectiva de gènere en els seus proces-
sos de treball. 

A partir dels resultats obtinguts mitjançant un exhaustiu procés de recerca bibliogràfica i de 
contrast amb professionals del sector per a detectar les seves necessitats en aquest àmbit, 
s'identifiquen els conceptes clau que cal conèixer per a entendre la perspectiva de gènere i 
se seleccionen diferents recursos de disseny feminista -com ara bones pràctiques, checklists,  
guies o eines metodològiques - que s'organitzen i es presenten a través del prototip web 
Travessant de lila el disseny.

Paraules clau: disseny feminista, perspectiva de gènere, deconstrucció, disseny centrat en les 
persones, igualtat

Without a shadow of doubt, design is part of our daily lives, and it determines how we interact 
with our environment and what roles we play. Therefore, design has a great potential as a 
social transformation tool to change our imaginaries and build new realities.

In this sense, the integration of the gender perspective in the design processes is a unique 
opportunity to manage to fight against inequalities, help vulnerable groups to be more visible 
and avoid the perpetuation of stereotypes.

This work is motivated by the aim of providing tools to designers by creating a website with 
curated resources, so that gender perspective can be more easily incorporated in designers'  
work processes.

Based on the results obtained through an exhaustive process of bibliographic research and 
the contrast with professionals of the design sector -in order  to meet their needs-,  the key 
concepts to understand the gender perspective are identified and different resources about 
feminist designed - such as good practices, checklists, guides or  methodological tools- are 
selected, organized and presented through the web prototype Crossing design with purple.

Keywords: feminist design, gender perspective, deconstruction, people-centered design, 
equality
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1. Introducció

AJUNTAMENT DE BARCELONA: LA MERCÈ (2021)         Malika Favre (il·lustració) / P.A.R. (disseny)
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1. 1. Context

El feminisme està de moda. Cada cop més tothom reconeix (que no coneix) aquest concep-
te: el 8M comença a ser mainstream i viral a les nostres xarxes socials cada març, incorpo-
rem el gènere femení en el nostre llenguatge, mostrem samarretes amb imatges i icones 
feministes, visibilitzem dones fins ara desconegudes a través del moviment herstory… 

Però és això suficient? Realment estem atacant les arrels que fan que la nostra societat en-
cara estigui arrelada en una visió androcèntrica i heteropatriarcal? Es pot fer (o s’està fent) 
més des del disseny per a incidir en un canvi cultural i social que realment aposti per una 
societat més igualitària, inclusiva i justa?

Ja Victor Papanek, a través de la seva obra més coneguda “Disseny per un món real” (1971) va 
afirmar que “cap disseny no és neutre, sempre té conseqüències”. 

Argumentava que “com a professionals del disseny compromeses moral i socialment, de-
vem encarar-nos a les necessitats d’un món que està d’esquena contra la paret mentre les 
agulles del rellotge assenyalen inexorablement la darrera oportunitat d’esmenar-se” (Victor 
Papanek, 1971). 
 
Més enllà de la revolucionària visió del disseny de Papanek, no és fins ben entrat el s. XXI que 
no comença a incorporar-se la necessitat de revisar el disseny des del feminisme. 

En aquest sentit, l’article de Raquel Pelta (2012) “Feminismo: una contribución crítica al diseño” 
fa una mirada transversal de com s’aborda el feminisme des de diferents disciplines del dis-
seny, partint de la definició de Lucy Lippard que situa el feminisme “com a ideologia, sistema 
de valors, estratègia revolucionària, manera de viure”. 

I com a manera de viure, el disseny té un paper molt important a l’hora d’incorporar les 
teories feministes o la perspectiva de gènere per a travessar els nostres dissenys des d’una 
mirada inclusiva i integradora, fugint de l’ús generalitzat que s’ha fet del disseny com a ins-
trument del capitalisme per a promoure un consum que sosté l'economia però no el nostre 
planeta ni atèn a les persones més vulnerable. 

Però com pot contribuir el disseny en la lluita contra les des-
igualtats? 
 
Per a entendre el rol que té el disseny en l'eradicació de les desigualtats, hem de conèixer 
els orígens i pilars bàsics del feminisme. En aquest sentit, prenem com a definició la manera 
d'entendre el feminisme que proclama el col·lectiu Mujeres en movimiento: 

     (Cecilia Amorós, 2018).

Al llarg de les diferents onades del feminisme, les dones han lluitat per al reconeixement dels 
seus drets civils bàsics (Olympe de Gouge amb la Declaració dels Drets de la dona i de la 
ciutadania o Mary Wollstonecraft amb Vindicació dels drets de la dona) i el sufragisme com 
a dret per a tenir accés a canviar lleis que repercuteixin en l’accés de la dona a l’educació i 
a la vida pública i política (Lucrecia Mott i Elizabeth Cady Staton exposen la Declaració dels 
Sentiments a Seneca Falls el 1848 per a reivindicar els mateixos drets que els homes, mentre 
que Emily Fakhurst esdevé la veu de les sufragistes britàniques per a accedir al vot femení). 

1. Introducció

"El feminisme s'entén com aquell moviment social  i polític que s’inicia for-
malment a finals del s. XVIII i que suposa la presa de consciència de les 
dones com a grup o col·lectiu humà, de l’opressió, la denominació i l’explo-
tació de la que han estat i són objecte per part del col·lectiu d’homes en 
el marc del patriarcat, i en el que es promou l’acció per a l’alliberació de 
les dones en totes les transformacions de la societat actual". 
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Però va ser Simone Beavoir amb  “El segundo sexo” la que introdueix l’afirmació que les dones 
no s’han de definir pel seu sexe biològic, sinó pels rols socials que se’ls hi atribueix i que par-
teixen d’una visió androcentrista, en la que l’home s’ha posat sempre al centre com a mida 
de totes les coses, fent que la dona adoptés rols secundaris i invisibles, i per tant reivindicant 
la desigualtat entre dones i homes que és palesa en la nostra societat.

A partir d’aquest moment es torna a posar de manifest que, malgrat tots els avenços que 
van aconseguir les primeres feministes, encara la dona viu en una situació de desigualtat 
tant en l’esfera privada com pública, patint tot tipus de violències i desigualtats.

I és a partir d’aquesta concepció que situa el gènere com un “conjunt de característiques 
socials, culturals, polítiques, psicològiques, jurídiques i econòmiques construïdes sociocultu-
ralment que la societat assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d’ho-
mes i dones”  que no es pren consciència que totes les disciplines que faciliten la interacció 
humana (entre elles el disseny) són peces claus per a tornar a deconstruir les maneres de fer 
la nostra societat en les que la dona ha patit desigualtats de forma sistemàtica al llarg de la 
història, per reconstruir altres maneres de funcionar, incorporant la perspectiva de gènere 
com a eix transversal. 
 
Així, segons Estela Serret (2008) la perspectiva de gènere és “aproximar-se a qualsevol 
fenomen o realitat social a partir del gènere com una construcció social i de les relacions de 
poder derivats d'aquesta construcció”. 
 
Tanmateix, el repte de transversalitzar el gènere esdevé molt més complicat ja que existeixen 
diferents eixos de desigualtat que, des d’una mirada interseccional, parteixen del creuament 
amb altres desigualtats per raó de classe social, origen nacional o ètnic, orientació i identitat 
sexual, religió i creences, estat civil, edat, discapacitat, diversitat funcional o estat de salut, 
etc. , que contribueixen a l’opressió i el privilegi. 
 
Malgrat l’elevada complexitat d’incorporar aquesta mirada, disciplines com l’arquitectura, 
la publicitat o el disseny gràfic i editorial comencen a pensar i incorporar la perspectiva de 
gènere en la definició i execució dels seus projectes, avançant així en la integració de les 
diferents identitats en els mitjans, objectes i espais (sempre partint de la premisa de què el/la 
client hagi apostat per facilitar aquesta mirada integradora). 

Disseny amb perspectiva de gènere i disseny feminista
 
Tanmateix, encara queda molt camí per a explorar, entendre i incorporar metodologies de 
treball que ajudin a travessar el disseny amb perspectiva de gènere.

Els disseny amb perspectiva de gènere o disseny feminista es pot entendre de múltiples ma-
neres. Existeix tot un corrent de disseny feminista activista, el qual a través el disseny fa una 
crítica a les desigualtats i opressions i donar a conèixer el missatge feminista.

Altres maneres d'entendre el disseny és incorporant els valors del feminisme de forma 
transversal a tots els processos de disseny, que aposten per posar les persones al centre, la 
sostenibilitat ambiental i les cures o el disseny per a dones (sobre tot molt vinculat a disseny 
de producte). Aquest tipus de disseny respon a cobrir les necessitats de les persones, més 
enllà de generar-ne de noves per a poder mantenir el sistema capitalista.

1.2. Com abordarem el disseny amb perspectiva de gè-
nere en el marc d'aquest treball

Partint de la premissa que el disseny amb perspectiva de gènere és una disciplina que enca-
ra té un gran recorregut per a poder ser coneguda (i reconeguda) per les i els professionals 
del disseny i que cal avançar per a aconseguir la seva transversalització de forma natural 
en tots els processos de disseny (tal i com està passant, per exemple, amb la sostenibilitat), 
aquest treball pretèn explorar què entenem per disseny feminista, com s’està incorporant 
la perspectiva de gènere en el disseny actualment i quines són les necessitats de la pro-
fessió per a poder incorporar aquesta mirada. 
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A partir dels resultats obtinguts, l’objectiu és  crear una plataforma online sobre disseny amb 
perspectiva de gènere que pugui col·laborar a reivindicar el gènere del disseny i a esten-
dre la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest a partir de la resignificació  dels 
nostres artefactes per a incorporar les identitats que fins ara han estat invisibles per la visió 
androcentrista del disseny.

Així, al llarg d'aquest TFG hem utilitzat diferents metodologies de recerca, exploració i anàlisi 
per a poder endinsar-nos en les interseccions que es poden donar entre disseny i feminisme 
a través de diferents fases, com expliquem a continuació:

Construcció del marc teòric i constinguts principals

Aquesta fase esdevé clau per a poder conèixer l'estat de l'art sobre disseny i perpectiva de 
gènere i la visió que tenen els i les professionals del disseny sobre aquesta temàtica, per tal 
elaborar els principals continguts que tindrà la plataforma. 

Per a poder desenvolupar aquesta part del treball s'ha administrat un qüestionari online 
sobre disseny a perspectiva de gènere a 26 professionals del disseny i s'ha entrevistat a una 
de les representats de Gráficas en Negro, col·lectiu d'activistes del disseny que volen introduir 
aquesta mirada a tots els processos de disseny.

Paral·lelament hem fet una recerca bibliogràfica per a identificar conceptes clau, continguts i 
eines sobre gènere i disseny per a construir el nostre imaginari sobre disseny amb perspecti-
va de gènere que s'ha materialitzat en els diferents continguts del web.

Disseny d'interacció

Aquesta fase s'ha desenvolupat de forma paral·lela a l'anterior, amb l'objectiu de poder iden-
tificar els principals continguts que les i els professionals del disseny creuen que ha de tenir el 
web, així com identificar les principals interaccions que tindrà la nostra plataforma Traves-
sant de lila el disseny.  

Cal destacar que l'objectiu d'aquest treball no és desenvolupar el disseny d'interacció d'un 
web de forma exhaustiva, sinó que el web que generarem esdevé un punt de partida per a 
integrar més recursos i interaccions en en futur. En tot cas, hem seleccionat les principals 
medologies de disseny d'interacció per a poder definir l'arquitectura web. Concretament, en 
el qüestionari de la fase de recerca per a professionals del disseny s'han incorporat pre-
guntes concretes sobre possibles continguts i apartats del nostre web i s'ha entrevistat una 
dissenyadora, per a obtenir dades més qualitatives respecte a la possible estructura de la 
plataforma.

A partir de tota la informació obtinguda, s'ha creat un mapa d'afinitat per a centralitzar els 
diferents resultats i s'han identificat les principals interaccions mitjançant l'ús de l'eines com 
mapes d'ematia, Persona, Escenaris i User's Journey. Finalment, s'ha utilitzat una eina online 
de Cardsorting tancat amb 7 persones per a poder definir l'estructura web o sitemap. 

Disseny d'interfícies

Per a dissenyar el web, és imprescindible tenir definida la identitat gràfica del projecte. En 
aquest sentit, igual que en l'apartat anterior, l'objecte que nostre treball no és desenvolupar 
un procés exhaustiu d'identitat i marca, sinó que hem seleccionat les metodologies més im-
portants per a dissenyar la imatge gràfica. 

Així, a través de benchmarking visual de webs inspiradors hem defintit la nostra imatge 
gràfica, des del naming fins al logotip, colors i tipografia. Amb aquestes peces gràfiques hem 
pogut dissenyar la interfície del nostre web, identificant la retícula, estructura de la informa-
ció a cada plana i la jerarquia de continguts, per a què siguin accessibles de forma intuÏtiva.
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Photo by <a href="https://unsplash.com/@sinileunen?utm_
source=unsplash&utm_me

AJUNTAMENT DE BARCELONA: PREMI 8 DE MARÇ (2021)        Autora: María Romero García

2. Descripció
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2. 1. Justificació

La perspectiva de gènere és aproximar-se a qualsevol fenomen o reali-
tat social a partir del gènere com una construcció social i de les rela-
cions de poder derivats d'aquesta construcció. 
 
Estela Serret (2008)

Com qualsevol dona he patit a la meva pròpia pell el que significa viure en un món pensat 
des d’una visió androcèntrica: com la societat ens exigeix uns estàndards de bellesa inassu-
mibles que dinamiten la nostra autoestima, com hem de fer malabars per conciliar la nostra 
vida professional, personal i familiar per fer realitat els nostres somnis des de la culpabilitat 
i l’autoexigència, com ens sentim desprotegides i vulnerables en un espai urbà que no té en 
compte les nostres necessitats i pors, com hem de conviure sota uns rols de gènere que ens 
condicionen constantment en la nostra presa de decisions i en el devenir del nostre dia a dia. 
Podríem estar hores i hores enumerant les desigualtats a les que ens veiem sotmeses i no 
acabaríem mai.

Les diferents lluites feministes han obert camí en la millora de les condicions de vida de les 
dones: des del sufragi universal, fins al control del nostre propi cos, l’assoliment d’una eman-
cipació personal i econòmica que ens ajuda a ser més lliures o començar (tímidament) a 
tenir presència i representativitat en l’espai polític, acadèmic, laboral i empresarial.
 
Malgrat això, els ciments que sustenten la construcció de la nostra societat i el nostre ima-
ginari social i cultural parteixen d’una mirada heteropatriarcal i són ferms i robustos. Així, 
el camí per a l’assoliment de la igualtat de gènere requereix d’una revisió exhaustiva dels 
nostres sabers i fers, de fermesa per a tenir la força necessària per a posicionar-nos i ocupar 
el lloc que ens mereixem en un món que encara moltes vegades ens menysprea i de tenir 
la capacitat de deconstruir la nostra quotidianitat per a tornar a resignificar-la des d’una 
mirada feminista.

I el disseny té molt a dir i molt a fer per a ajudar a construir una societat més justa, igualitària 
i integradora. Gràcies al disseny interactuem amb el nostre entorn: utilitzem objectes que 
ens faciliten la vida quotidiana, coneixem què passa en el nostre entorn, accedim a serveis 
o a informacions de forma fàcil i ràpida, ens relacionem amb els i les altres o transitem pel 
nostre espai privat i públic.

En aquest sentit, el debat públic que els feminismes han obert esdevé imparable i representa 
una gran oportunitat per a poder reflexionar, establir marcs normatius i incorporar metodo-
logies i maneres de fer que ajudin a visibilitzar tot allò que surt de l’heteronormatiu, a resituar 
les diferències com a elements enriquidors per a créixer com a societat i  a viure des de la 
quotidianitat de forma més igualitària.
 
Aquest treball neix, doncs, des de la voluntat de poder fer una petita aportació per a sumar 
en l'immens repte de redissenyar el món des del gènere, tot facilitant la visibilització de pràc-
tiques, identificant eines i recursos per a dissenyar amb perspectiva de gènere o ajudant a 
empoderar el col·lectiu de dissenyadors/es per a transmetre la necessitat de poder dissen-
yar amb mirada lila.
 
En aquest sentit, per a copsar les necessitats tant de professionals del disseny com els 
requeriments per a la incorporació de continguts amb tota la rigorositat de les teories 
feministes, aplicarem tot un inventari de metodologies de recerca i de disseny centrat en els 
persones que ens ajudaran a poder identificar els continguts claus que necessiten els i les 
professionals del disseny per a conèixer i aplicar el disseny feminista en els seus processos 
de treball (recerca bibliogràfica, benchmarking, qüestionaris online, entrevistes, cardsorting, 
persona, escenaris i user's journey...) que seran el punt de partida per a generar una base de 
dades de recursos i eines, dissenyar la identitat gràfica del projecte en base als seus valors 
i començar a estructurar un prototip de web i les seves principals interaccions per a po-
der mostrar els principals continguts que ajudaran a què professionals del disseny puguin 
incorporar la perspectiva de gènere en els seus processos de disseny de forma àgil, intuïtiva 
i pràctica.
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2.2. Hipòtesi de treball i paraules clau

Per tal de construir la hipòtesi de la qual pivotarà aquest treball, definim primer quina és la 
nostra pregunta d’investigació:
 
" Com podem promoure que la professió del disseny incorpori la perspectiva de gènere en els 
seus processos de disseny a partir del desenvolupament d’una plataforma digital? "

A partir d’aquesta qüestió inicial la nostra hipòtesi de treball es formula de la següent mane-
ra:

Paraules clau

Algunes paraules clau: 

feminisme, identitats, inclusió, deconstrucció, resignificació, disseny, perspectiva de 
gènere, igualtat, opressió, androcentrisme, interseccionalitat, exclusió, bones pràctiques, 
metodologies, feminist HCI, disseny centrat en els persones

 
“L’accés centralitzat, fàcil i accessible a continguts sobre conceptes clau del 
feminisme i a eines i pràctiques de disseny feminista facilitaran que dissenya-
dors/es tinguin més interès sobre el disseny feminista i incorporin la perspec-
tiva de gènere en els seus dissenys” 

2.3. Objectius

L’objectiu principal és facilitar la incorporació de la perspectiva de gènere en els processos 
de disseny, des de la conceptualització fins al desenvolupament i la producció final, a través 
d’una plataforma online amb eines i recursos d'utilitat per a aquest fi. 

Els objectius secundaris que pretén abordar el present projecte són:
 
• Definir els principals conceptes, moviments i tendències del feminisme que poden influir 

en el sector del disseny.

• Explorar la situació actual del sector del disseny gràfic en quant a la incorporació de la 
perspectiva de gènere.

• Identificar coneixements, pràctiques i necessitats dels i les professionals del disseny per 
a aplicar la perspectiva de gènere en la seva pràctica professional.

• Inventariar recursos i pràctiques existents que incorporin metodologies per a aplicar la 
perspectiva de gènere en el disseny.

• Conceptualitzar diferents continguts que col·laborin a incorporar la perspectiva de gène-
re en el disseny en base a les necessitats dels i les professionals i els recursos existents.

• Promoure la reflexió i la visió crítica i activista dels i les dissenyadores per a la decons-
trucció i resignificació dels nostres artefactes a través del disseny amb perspectiva de 
gènere i com aquestes impacten en la transformació social.

• Visibilitzar el disseny feminista

2.4. Persones destinatàries

En el marc del present projecte podem identificar diferents tipologies de perfils destinataris:

• Professionals del disseny, que mitjançant la consulta de la plataforma online milloraran 
la seva capacitat per a incorporar la perspectiva de gènere en la seva pràctica 
professional

• Estudiants de disseny que podran conèixer eines i recursos per a millorar les seves 
competències.

• Persones usuàries finals de dissenys resultants que plantegin les persones 
dissenyadores que consultin la plataforma i que incorporin la perspectiva de gènere en 
el seu procés de disseny.   
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3. Recursos i metodologia

AYUNTAMIENTO DE MADRID. 8N.  (2019)        Autora: Yinsen
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3. 1. Recursos

Per a poder desenvolupar aquest treball caldrà fer ús de diferents metodologies de treball per 
a generar la plataforma web i els seus continguts, tal i com s'indica a continuació.

Recursos humans

Per a desenvolupar aquest treball es preveu una dedicació de 15 hores setmanals. Comple-
mentàriament, es tindrà en compte el suport puntual d'altres professionals del disseny femi-
nista i expertes en perspectiva de gènere per a explorar i validar continguts.

Programari

Les eines informàtiques que es tindran en compte són les següents:

• Adobe Suite (amb llicència UOC).

• Programari gratuït: googleforms, figma, optimal workshop (cardsorting), 
        mural (per a sessió de hackeig), Teams/zoom, eines per a crear mapes 
        conceptuals.

• Programari Mac: Quicktime, iMovie

Com hem comentat, aquest treball combina una vessant de recerca (en aquest cas, per a 
generar els continguts sobre feminisme, perspectiva de gènere i disseny feminista) amb una 
vessant de disseny d'interacció i interfícies (que culmina en la creació del web Travessant de 
lila el disseny). Per tant, durant tot el període de desenvolupament del projecte es treballaran 
aquestes dues línies de forma paral·lela i complementària.

A continuació es presenta una taula on es mostren cada una de les fases del projecte i les 
metodologies i tècniques emprades a cadascuna d'elles, de les quals se n'amplia i detalla 
més informació en els posteriors apartats.

3.2 . Metodologies de treball

Fase d'investigació 
A. Aproximació al disseny amb pers-
pectiva de gènere des de la mirada 
dels i les dissenyadores

Qüestionari online sobre disseny amb perspectiva de 
gènere per a professionals del disseny
Entrevista a col·lectiu Gráficas en negro

Marc teòric i generació de contin-
guts

B. Com construÏm el nostre imaginari 
sobre disseny amb perspectiva de 
gènere

Recerca bibliogràfica i webs especialitzades
Creació de continguts específics
Cocreació d'eines específiques
Contrast amb expertes en gènere

Disseny d'interacció

C. Com estructurem el web i els con-
tinguts

Recuperació qúestionari  i benchmarking fase investi-
gació
Entrevista a dissenyador/a
Mapa d'afinitat
Mapa d'empatia, persones, escenaris, user's journey 
Requeriments web / Cardsorting
Arquitectura web i mapa de fluxes
Prototipat / Avaluació heurística

Disseny d'interfícies

C. Generem relat visual  

Benchmarking visual / Moodboard
Imatge gràfica: logo, colors, tipografia i retícula
Implementació d''imatge gràfica al prototip
Avaluació heurística
Contrast amb expertes de gènere
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Fase d'investigació 
A. Aproximació al disseny amb pers-
pectiva de gènere des de la mirada 
dels i les dissenyadores

Qüestionari online sobre disseny amb perspectiva de 
gènere per a professionals del disseny
Entrevista a col·lectiu Gráficas en negro

Marc teòric i generació de contin-
guts

B. Com construÏm el nostre imaginari 
sobre disseny amb perspectiva de 
gènere

Recerca bibliogràfica i webs especialitzades
Creació de continguts específics
Cocreació d'eines específiques
Contrast amb expertes en gènere

Disseny d'interacció

C. Com estructurem el web i els con-
tinguts

Recuperació qúestionari  i benchmarking fase investi-
gació
Entrevista a dissenyador/a
Mapa d'afinitat
Mapa d'empatia, persones, escenaris, user's journey 
Requeriments web / Cardsorting
Arquitectura web i mapa de fluxes
Prototipat / Avaluació heurística

Disseny d'interfícies

C. Generem relat visual  

Benchmarking visual / Moodboard
Imatge gràfica: logo, colors, tipografia i retícula
Implementació d''imatge gràfica al prototip
Avaluació heurística
Contrast amb expertes de gènere

Qüestionari online

Més enllà de tot l’anàlisi bibliogràfic sobre perspectiva de gènere i disseny que situa el 
marc conceptual d’aquest treball, en una fase inicial esdevé clau fer una aproximació 
de com el col·lectiu d’estudiants i professionals del disseny entenen la perspectiva de 
gènere, quin interès tenen a incorporar aquesta mirada en els seus processos de dis-
seny i quines eines i recursos coneixen i/o consideren que són necessàries per a poder 
desenvolupar dissenys amb perspectiva de gènere. 
 
En aquest sentit, he dissenyat un qüestionari online a través del Google Forms amb un 
guió que incorpora les següents qüestions: 
 
• Dades personals: per a conèixer si hi ha diferències entre homes, dones, persones 

no binàries en el seu interès sobre la perspectiva de gènere en el disseny.
 
• Especialitat del disseny: per a identificar les diferents disciplines en les que treba-

llen els i les professionals del disseny (disseny gràfic, web, identitat i marca, produc-
te, etc.). 

 

• Relació amb l’àmbit del disseny actualment (professional, estudiant o altres).
 
• Interès, coneixements, pràctiques i dificultats per a aplicar el disseny amb pers-

pectiva de gènere.
 
• Identificació d’eines i recursos sobre disseny amb perspectiva de gènere i format 

i continguts que hauria de tenir una plataforma online sobre disseny amb perspec-
tiva de gènere.

Entrevista a dissenyadora del col·lectiu Graficas en negro

S'ha emprat l'entrevista semiestructurada com a tècnica d'investigació qualitativa per 
a complementar la informació anterior des de la mirada de professionals del disseny 
expertes en perspectiva de gènere. En aquest sentit, es va entrevistar al col·lectiu Gráfi-
cas en negro, amb el següent guió

Dades personals: Ambit del disseny al que s’hi dedica, què fa actualment i com va 
arribar a ser activista de disseny  feminista.

A què es dedica el vostre col·lectiu i quines són les principals línies d’acció? Conèixer 
com va sorgir el col·lectiu, què va ser el catalitzador, quina és la seva missió i com 
actuen.

Sobre disseny amb perspectiva de gènere:

• Què enteneu per perspectiva de gènere aplicada al disseny?

• Actualment, quina penseu que és la situació del disseny amb perspectiva de 
gènere? Com s’està aplicant? Hi ha algun àmbit en el que estigui desenvolupat?

• Quins són els principals obstacles que penseu que hi ha perquè es pugui aplicar el 
disseny am perspectiva de gènere? En el qüestionari es parla que no hi ha interès 
per part de professionals ni clients en aplicar-la. Què penseu que es pot fer per 
revertir aquesta situació?

• Quins penseu que són els elements bàsics que s’han de tenir en compte perquè un 
disseny sigui feminista?

• Coneixeu alguna plataforma que contingui eines i recursos específics per a aplicar 
la perspectiva de gènere en el disseny? Què penseu que hauria de tenir alguna 
plataforma d’aquest tipus?

• Enumereu bones pràctiques i males pràctiques sobre disseny amb perspectiva de 
gènere.

3.2.1. Aproximació al disseny amb perspectiva de gènere des de la 
mirada dels i les  dissenyadores
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Benchmarking de webs sobre perspecti-
va de gènere i disseny

Una altra acció és analitzar webs de disseny 
amb perspectiva de gènere o d'altres que pu-
guin integrar aquesta mirada.

Identificar i conèixer webs adreçades a oferir 
recursos sobre perspectiva de gènere en el 
disseny esdevé clau. 

En aquest sentit, es tindran en compte diferents 
tipologies de webs o plataformes digitals: 
 
• Repositoris de recursos sobre perspectiva 

de gènere en el disseny.
 
• Webs de col·lectius i/o professionals del 

disseny que incorporen o promouen la 
perspectiva de gènere.

 
• Webs d'intitucions públiques que pro-

mouen la perspectiva de gènere i els 
feminismes.

 

3.2.2. Com construïm el nostre imaginari sobre disseny amb perspectiva de 
gènere

Construcció de marc teòric i continguts 
principals

En aquest sentit es farà un treball exhaustiu per 
a identificar i generar continguts específics que 
conformaran  la plataforma. Concretament, 
s’utilitzaran les següents metodologies:
 
• Metodologies de recerca en base a anàlisi 

bibliogràfic de llibres, webs especialitzades 
i articles o tesis sobre gènere i disseny.

• Metodologies d’exploració i cocreació per a 
incorporar perspectiva de gènere a contin-
guts existents, com ara qüestionaris, entre-
vistes o sessions de hackeig feminista.

 
• Creació de continguts específics en base a 

la informació obtinguda. 

• Contrast de resultats amb persones exper-
tes en perspectiva de gènere

 

3.2.3. Com estructurem el web i continguts i generem relat visual

Com estructurarem el web

Aquesta fase és clau per a poder dissenyar la 
plataforma. Aprofitant el treball realitzat en el 
benchmarking de webs de disseny i el qüestio-
nari a professionals, pensarem en l'estructura 
més idònia per a dissenyar el web i les seves 
interaccions. En aquest sentit les metodologies 
utilizades seran:

• Investigació: Benchmarking, qüestionari, 
entrevista, mapa d'afinitat i mapa concep-
tual.

• Modelat amb perspectiva de gènere: 
definició de persones (mapa d'empatia i 
arquetips), escenaris, user's journey i reque-
riments web.

• Arquitectura: sitemap i mapa de fluxes

• Prototipat: disseny de wireframes

Com dissenyarem el web

Avançarem en la imatge gràfica del web a 
partir de diferents actuacions:

• Benchmarking visual: Més enllà de l'anàlisi 
que hem fet de webs amb perspectiva de 
gènere buscarem altres inspiracions.

• Moodboard: perquè ens ajudi a definir quin 
tarannà tindrà el web.

• Identitat visual: retícula base, gamma 
cromàtica i tipografia i logo.

• Desenvolupament de continguts
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4. Planificació
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4. Planificació

El següent cronograma identifica els diferents àmbits, fases, accions, tasques concretes i contrastos amb diferents 
professionals que s'han de dur a terme per a desenvolupar el present treball.

4.1. Fases i tasques de treball

Àmbit Fases Accions Tasques

0. Lliuraments 0. Lliurament Pacs TFG

Pac 1. Planificació Selecció de temàtica i planificació

Pac 2. Desenvolupament inicial Desenvolupament parcial projecte / actualització 
memòria (Continguts i benchmarking)

Pac 3. Desenvolupament final Assolir estat avançat projecte / acctualització 
memòria (Disseny ineracció i identitat) 

Pac 4. Artefacte final i documentació Artefacte final + Redacció i lliurament TFG ( memòria, 
arxiu zip amb arxius projecte)

Defensa Defensa (preparació vídeo presentació català / vídeo 
presentació anglès)

1. Construcció de marc 
teòric i continguts 
principals

1.1. Definició de conceptes clau

Introducció al feminisme i els seus 
conceptes clau

Revisió bibliogràfica sobre feminisme

Identificació de conceptes clau

Elaboració de marc teòric i glossari de conceptes clau 

Entrevista a expertes en perspectiva de gènere

Gènere i disseny

Revisió bibliogràfica sobre gènere i disseny

Elaboració de marc teòric i conceptes clau

Qüestionari sobre coneixements, pràctiques i 
necessitats sobre disseny amb perspectiva de gènere

Delimitació d’àmbits/especialitats del 
disseny 

Identificació de disciplines del disseny principals per a 
desenvolupar l'anàlisi

1. 2. Identificació de bones 
pràctiques de disseny amb 
perspectiva de gènere

Exploració de bones pràctiques de 
disseny amb perspectiva de gènere

Benchmarking de bones pràctiques de disseny amb 
perspectiva de gènere

Selecció de bones pràctiques
Identificació de catàleg de bones pràctiques

1.3. Recull i adaptació d'eines 
metodològiques amb 
perspectiva de gènere

Identificació de metodologies de disseny 
amb perspectiva de gènere

Identificació i selecció de metodologies i eines

Anàlisi d'ús de perspectiva de gènere d'eines triades

Adaptació de metodologies Hackeig feminista d'algunes eines (que utiltizarem per 
a fer el web)

Creació de banc d'eines amb perspectiva 
de gènere

Determinar criteris de bones pràctiques

Entrevista experta del disseny amb perspectiva de 
gènere

Creació de banc de recursos

2. Disseny d'interacció

2.1. Investigació

Benchmarking
Benchmarking visual de webs/productes de divulgació 
de gènere en disseny

Anàlisi dels principals webs

Qüestionari 
Disseny, administració i avaluació de qüestionari a 
professionals del disseny 

Anàlisi de resultats

Mapa d'afinitat i conceptual
Mapa d'afinitat / Mapa conceptual

2.2. Modelat amb perspectiva de 
gènere

Mapa d'empatia

Definició de persones: Fitxes d'arquetips Fitxes d'arquetips

Escenaris Elaboració d'escenaris

User's journey Elaboració d'user journey

Requeriments web Informe de resultats

2.3. Arquitectura

Organització de la informació
Card sorting

Inventari de continguts amb nivells

Sitemap Elaboració sitemap

Mapa de fluxes Elaboració de mapa de fluxes

2.4. Prototipat
Disseny de wireframes Disseny de wireframes

Avaluació heurística Avaluació eurística

3. Disseny d'interfície

3.1. Identitat del projecte 

Benchmarking visual

Benchmarking visual de webs/productes de divulgació 
de gènere en disseny

Anàlisi dels principals webs

Moodboard

Proposta prototip gràfic web
Identitat visual: retícula base, gamma cromàtica i 
tipografia

Identitat gràfica: logo

3.2. Desenvolupament pàgina 
web

Desenvolupament plataforma online

Home

Pàgines de contingut (article, notícia, experiència...)

About us

Banc de metodologies

Banc d'imatges de persones reals

Banc de bones pràctiques

Glossari

Altres

3.3. Avaluació heurística Darrera avaluació heurística

Elaboració de qüestionari d'anàlisi heurística

Passació de qüestionari

Informe de resultats i propostes de millora
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En el següent enllaç es pot trobar la planificació complerta amb cronograma i deadlines:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1piLhVlUdUDgmjs81jnUAW7-gHCtxyfildJJ9QZIGQWk/
edit?usp=sharing

4.2. Diagrama de Gantt. Calendarització

Àmbit Fases Accions Tasques

0. Lliuraments 0. Lliurament Pacs TFG

Pac 1. Planificació Selecció de temàtica i planificació

Pac 2. Desenvolupament inicial Desenvolupament parcial projecte / actualització 
memòria (Continguts i benchmarking)

Pac 3. Desenvolupament final Assolir estat avançat projecte / acctualització 
memòria (Disseny ineracció i identitat) 

Pac 4. Artefacte final i documentació Artefacte final + Redacció i lliurament TFG ( memòria, 
arxiu zip amb arxius projecte)

Defensa Defensa (preparació vídeo presentació català / vídeo 
presentació anglès)

1. Construcció de marc 
teòric i continguts 
principals

1.1. Definició de conceptes clau

Introducció al feminisme i els seus 
conceptes clau

Revisió bibliogràfica sobre feminisme

Identificació de conceptes clau

Elaboració de marc teòric i glossari de conceptes clau 

Entrevista a expertes en perspectiva de gènere

Gènere i disseny

Revisió bibliogràfica sobre gènere i disseny

Elaboració de marc teòric i conceptes clau

Qüestionari sobre coneixements, pràctiques i 
necessitats sobre disseny amb perspectiva de gènere

Delimitació d’àmbits/especialitats del 
disseny 

Identificació de disciplines del disseny principals per a 
desenvolupar l'anàlisi
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pràctiques de disseny amb 
perspectiva de gènere

Exploració de bones pràctiques de 
disseny amb perspectiva de gènere

Benchmarking de bones pràctiques de disseny amb 
perspectiva de gènere

Selecció de bones pràctiques
Identificació de catàleg de bones pràctiques

1.3. Recull i adaptació d'eines 
metodològiques amb 
perspectiva de gènere

Identificació de metodologies de disseny 
amb perspectiva de gènere

Identificació i selecció de metodologies i eines

Anàlisi d'ús de perspectiva de gènere d'eines triades

Adaptació de metodologies Hackeig feminista d'algunes eines (que utiltizarem per 
a fer el web)

Creació de banc d'eines amb perspectiva 
de gènere

Determinar criteris de bones pràctiques

Entrevista experta del disseny amb perspectiva de 
gènere

Creació de banc de recursos

2. Disseny d'interacció

2.1. Investigació

Benchmarking
Benchmarking visual de webs/productes de divulgació 
de gènere en disseny

Anàlisi dels principals webs

Qüestionari 
Disseny, administració i avaluació de qüestionari a 
professionals del disseny 

Anàlisi de resultats

Mapa d'afinitat i conceptual
Mapa d'afinitat / Mapa conceptual

2.2. Modelat amb perspectiva de 
gènere

Mapa d'empatia

Definició de persones: Fitxes d'arquetips Fitxes d'arquetips

Escenaris Elaboració d'escenaris

User's journey Elaboració d'user journey

Requeriments web Informe de resultats

2.3. Arquitectura

Organització de la informació
Card sorting

Inventari de continguts amb nivells

Sitemap Elaboració sitemap

Mapa de fluxes Elaboració de mapa de fluxes

2.4. Prototipat
Disseny de wireframes Disseny de wireframes

Avaluació heurística Avaluació eurística

3. Disseny d'interfície

3.1. Identitat del projecte 

Benchmarking visual

Benchmarking visual de webs/productes de divulgació 
de gènere en disseny
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web
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Pàgines de contingut (article, notícia, experiència...)
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Banc de metodologies

Banc d'imatges de persones reals

Banc de bones pràctiques
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Altres

3.3. Avaluació heurística Darrera avaluació heurística

Elaboració de qüestionari d'anàlisi heurística

Passació de qüestionari

Informe de resultats i propostes de millora

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1piLhVlUdUDgmjs81jnUAW7-gHCtxyfildJJ9QZIGQWk/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1piLhVlUdUDgmjs81jnUAW7-gHCtxyfildJJ9QZIGQWk/edit?usp=sharing


Travessant de lila el disseny

14
AJUNTAMENT DE BARCELONA. Dia Internacional de les Dones (2020)  Carmela Caldart (ilustración) y Patricia Luján (diseño)        

5. Desenvolupament
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5.1. Construcció de marc teòric i continguts principals 

5.1.1. Definició de conceptes clau

Com es pot deduir per la finalitat d’aquest treball, esdevé clau la incorporació  i desple-
gament de conceptes clau sobre gènere i disseny, que ajudin a poder unificar un punt de 
partida conceptual.

Per a desenvolupar aquest apartat, i partint del fet que l’objectiu d’aquest treball no és 
generar un debat i reflexió sobre les diferents maneres d’entendre el feminisme, sinó que 
té com a finalitat fer accessibles a professionals del disseny els termes i aspectes claus del 
feminisme,perquè els puguin interioritzar en la seva praxis (i per suposat sense perdre la seva 
essència i amb cap intencionalitat de desvalorar els diferents debats existents), hem partit 
del glossari que l’Ajuntament de Barcelona posa a l’abast de la ciutadania a través del web 
de Dones i Feminismes de l’Àrea de Drets Socials, Justícia Global, Feminismes i LGTBI.

En aquest sentit, transcriurem directament els principals conceptes que considerem clau 
per a poder situar als i les professionals del disseny en l’imaginari de les teories i pràctiques 
feministes.

Perspectiva de gènere en el disseny en el marc d'aquest tre-
ball

Una de les preguntes inicials que hem fet a totes les persones que han intervingut en aquest 
treball ha estat què entenien per perspectiva de gènere. Aquest concepte, tan àmpliament 
utilitzat es pot entendre de diferents maneres i segons les diferent interpretacions la imple-
mentació d'aquest concepte pot variar.

En aquest sentit, tal i com es contrasta amb les definicions facilitades, existeixen diferents 
maneres d’entendre el disseny amb perspectiva de gènere, des de la mirada que se centra 
en dissenyar de forma inclusiva de tots els gèneres sense desigualtats entre homes i dones  
(evitant estereotips), fins a pensar que el disseny va més enllà del gènere, i se centra en 
dissenyar contra els prejudicis i desequilibris heteropatriarcals, que ens obliga a incorporar 
una mirada més complexa, ja que afecta a la construcció sociocultural del gènere que hem 
viscuts fins als nostres dies. 

Altres persones entenen el disseny amb perspectiva de gènere com a disseny per a tothom 
(sense diferenciar entre homes i dones), descripció amb la que no estem tot d'acord, i fins i 
tot i ha postures que situen el disseny amb perspectiva de gènere a la necessitat de crear 
solucions per als problemes específics de les dones com a col·lectiu, dissenyant així, per a 
dones.

L’ús del llenguatge inclusiu esdevé també unes de les bases per a incorporar la perspectiva 
de gènere en el disseny, així com l’ús d’imatges diverses, que tinguin en compte la societat 
actual.

En tot cas, es coincideix també en què és clau incloure eines en el procés de disseny que 
ajudin a incorporar totes les dimensions de gènere: perfil de persona, focus grups, etc.

Una de les definicions que té més consens sobre la perspectiva de gènere inclou els se-
güents conceptes: La perspectiva de gènere és aproximar-se a qualsevol fenomen o reali-
tat social a partir del gènere com una construcció social i de les relacions de poder deriva-
des d'aquesta construcció (Estela Serret, 2008)
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Anant més enllà de la perspectiva de gènere. El feminisme in-

terseccional 

L'any 1989 Kimberlé Williams Crenshaw (acadèmica especialitzada en la teoria crítica de la 
raça) va parlar el primer cop de la interseccionalitat coma a “fenomen pel qual cada perso-
na pateix opressions o ostenta privilegis en base a la seva pertinença a múltiples categories 
socials".

En aquest sentit, per exemple, una dona blanca de classe mitja no patirà les mateixes dis-
criminacions que una dona racialitzada o de classe social baixa. Per tant, la perspectiva de 
gènere des d'una mirada interseccional té en compte capes com el gènere, la raça, l'edat, el 
nivell socioeconòmic i un llistat interminable de situacions que fan que les persones visquin 
en una situació de desigualtat permanent. 

5.1.2. Introducció al feminisme i principals conceptes de gènere

Per a situar el moment actual del feminisme i poder entendre les seves principals reivindica-
cions, és clau fer una anàlisi general de com ha estat l'evolució d'aquest moviment al llarg de 
la història.

En aquest sentit, amb l'objectiu de donar unes pinzellades sobre la història del feminisme, 
hem elaborat un contingut específic que es trobarà al web i que prèn com a referència un 
article aparegut al National Geographic (Palomar, 2022).

Història del feminisme

Primera onada del feminisme: lluita per als drets de les dones

La Revolució Francesa va ser la detonant de la defensa per la igualtat entre els ciutadans (i ho 
posem en masculí deliberadament).  El 1789 es va aprovar la Declaració dels Drets de l'Home i el 
Ciutadà a l'Assemblea Nacional Constituient, en la qual es proclamaven els drets fonamentals 
només dels homes. 

En aquest context, molts dones es van adonar de la situació de desigualtat que el gènere 
femení havia patit (i encara patia) a través de la història de la humanitat. 

I la primera va ser Olympe de Gouges (escriptora i filòsofa francesa), que va publicar el  1791 la 
Declaració dels Drets de la Dona i la Ciutana, per reivindicar que les dones havien de tenir els 
mateixos drets que l'home. Cal destacar que aquesta autora va ser finalment guillotinada pels 
seus pensaments.

Mary Wollstonecraft va ser la segona dona que va alçar la veu a partir del seu assaig  
Vindicación de los Derechos de la Mujer, en el que afirmava que homes i dones eren iguals, i 
que les seves diferències venien donades per la cultura i la manca d'accés a l'educació per 
part de les dones. 

Aquestes reinvindicacions no van ser ben acollides per una societat il·lustrada , que va frustar 
els intents de les dones per donar veu a les seves reivindicacions prohibint els espais de debat 
i reunió entre dones i tornant a desatendre les seves demandes de drets igualitaris d'una 
manera molt coercitiva.

Segona onada del feminisme: el dret a vot de les sufragistes

El Regne Unit i Estats Units van ser el bressol del sufragisme al XIX que va convertir les 
reclamacions intel·lectuals en un moviment d'activisme social. 

La defensa pels drets de les persones esclaves va ser un dels motors de lluita de les dones 
nordamericanes. En la Convenció de Seneca Falls al 1848, Elizabeth Cady Stanton i Lucretia 
Mott van aprovar la Declaració dels Sentiments, un manifest signat per 100 persones que 
apostava per la igualtat dels drets civils de les dones, així com el dret a vot i a l'educació. 
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Paral·lelament, al Regne Unit naixia un moviment per defensar el dret a vot de les dones, liderat 
per Emily Davies i Elizabeth Garret Anderson, que sistemàticament era ignorat o rebutjat 
per la Cambra dels Comuns del parlament britànic. Després de veure que l'ús dels canals 
democràtics no tenia cap conseqüència, les sufragistes van decidir buscar altres vies per poder 
ser escoltades. 

Com a revulsiu a aquesta manca d'atenció, les sufragistes, liderades per Emmeline Pankhurst, 
van buscar altres vies per a reivindicar el seu discurs a partir de l'activisme: vagues de fam, 
sabotatge d'actes polítics, manifestacions, encadenaments i fins i tot l'ús d'explosius.

Després de molts anys de lluita, a finals del s. XIX i principis del s. XX, el vot de les dones va 
començar a ser una realitat. Tanmateix, aquest moviment només deixava espai a les dones 
burgeses blanques, per la qual cosa, algunes activistes com ara Sojourner Truth, van començar 
a parlar de la doble exclusió, en base a la raça o per la classe social, com indicava Flora Tristan. 

Tercera onada del feminisme: el segon sexe

Durant el període entre la primera i la segona guerra mundial, el feminisme va entrar en 
hivernació: les dones podien votar i les que tenien més recursos podien anar a la Universitat. 
Però la finalització de la Segona Guerra Mundial va tornar a fer reviure aquest moviment, ja que 
moltes dones havien participat de forma molt activa durant la guerra i no entenien perquè 
després d'aquesta havien de tornar a ser mestresses de casa amb un rol d'esposa sumisa i 
complant en els suburbis americans dels anys 50, en el que es pensava que facilitant els més 
novedosos electrodomèstics aconseguirien callar les inquietuds de les dones. 

Un nou moviment  havia sorgit: dones que volien ser independents, tenir el seu lloc al mercat de 
treball amb salaris dignes i capacitat de tenir control de les seves vides i del seu cos.

Així, filòsofes com Betty Frieman amb La Mística de la Feminitat (1936) en el que parlava del 
"problema que no té nom", posava de manifest la infelicitat de les dones, que havien de posar 
per davant seu les cures dels i les altres. 

Però va ser Simone de Beauvoiur amb El Segundo Sexo (1949) la que va introduir que els rols 
de gènere no tenen una causa biològica, sinó que el gènere es una construcció social que 
atribueix a dones i homes rols diferents, basats en una visió androcentrista.  Una de les seves 
frases més conegudes i transcendents va ser "no es neix dona, s'arriba a ser". 

Durant aquest període van sorgir dos moviments feministes: el feminisme liberal (que abogava 
per la igualtat dels sexes) i el feminisme radical (que culpava el patriarcat com a base el 
sistema econòmic i social que oprimeix les dones).

Es en la darrera etapa d'aquesta tercera onada del feminisme en la que sorgeixien altres 
conceptes com la teoria queer, l'antirracisme, la teoria postcolonial o la sexualitat positiva. Als 
anys 90 es van posar sobre la taula altres debats vinculats a la multiplicitat de les dones en 
base a paràmetres culturals, socials, ètnics, nacionalistes,  religiosos o racials.

Quarta onada del feminisme: el feminisme del S. XXI

Malgrat els múltiples avenços que s'han fet pels drets i llibertats de les dones en els darrers 
segles, encara hi ha molt camí a fer, ja que malauradament les desigualtats entre dones 
i homes continuen creixent (sobre tot en països amb règims autocràtics o en els que està 
tornant a despertar l'extrema dreta).

En aquest context, la irrupció de les xarses socials han democratizat i viralitzat els moviments 
socials fent-los globals,  Moviments com les grans manifestacions feministes del 8 de març o el 
moviment #MeToo han tornat a posar a l'agenda les reinvidicacions de les dones.

Durant aquesta quarta onada, en la que estem immerses, torna a reavivar la lluita contra la 
violència de gènere, la bretxa salarial, el sostre de vidre o el terra enganxòs, que encara fan 
paleses les dificultats de les dones per a tenir plens drets en una societat en la que costa molt 
desvincular-se del patriarcat com a sistema de poder.
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Gènere
Conjunt de característiques socials, culturals, polítiques, psicològiques, 
jurídiques i econòmiques construïdes socioculturalment que la societat 
assigna a les persones de manera diferenciada, com a pròpies d’homes i 
dones.

Igualtat
Concepte segons el qual totes les persones han de ser tractades igual i tenir 
els mateixos drets polítics, econòmics, socials i civils, independentment del seu 
sexe, gènere, origen nacional i/o ètnic, discapacitat, edat, orientació sexual, 
religió, ideologia, etc.

Estereotip
Noció o imatge fixa que es té d'una persona o grup, basada en una 
simplificació excessiva d'alguns comportaments o trets observats en 
aquestes persones. Generalment els estereotips són negatius. Normalment 
s'espera que els nens i nenes es comportin segons els estereotips de gènere.

Estereotips de gènere
Els estereotips de gènere ens condicionen des de la infància per tal d’encaixar 
amb les pautes de comportament associades al gènere que es percep en 
nosaltres.

Patriarcat
Forma d'organització social, política i econòmica on les dones són confinades 
en l'espai privat i a la funció reproductora, mentre que els barons es reserven 
l'espai públic.

Transversalitat de gènere
Integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits de la política i la 
societat, posant atenció a la realitat diferenciada i desigual de les dones i els 
homes i dissenyant actuacions que s'hi adaptin o hi donin resposta.

Interseccionalitat
Perspectiva analítica i política que permet entendre i respondre a les maneres 
com el gènere es creua amb altres eixos de desigualtat i com aquests 
creuaments contribueixen a experiències úniques d’opressió i privilegi.

Llenguatge inclusiu
És un llenguatge que evita el biaix cap a un sexe o gènere social determinat. 
El llenguatge no sexista pretén evitar un ús del llenguatge que tendeix a 
invisibilitzar o amagar la presència o actuació de les dones. Per exemple, 
incloent el femení en el llenguatge (els i les alumnes, per exemple), o bé 
cercant l’ús de paraules neutres (l’alumnat).

5.1.3 Principals conceptes de gènere 

Amb l'objectiu de partir des d'una mateixa mirada, revisem els principals conceptes de gè-
nere (Ajuntament de Barcelona, 2022).
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5.1.4. Gènere i disseny

Diferents maneres de veure el disseny amb perspectiva de gè-
nere

Els disseny amb perspectiva de gènere o disseny feminista es pot entendre de múltiples ma-
neres. Existeix tot un corrent de disseny feminista activista, el qual a través el disseny fa una 
crítica a les desigualtats i opressions i dona a conèixer el missatge feminista. 

La il·lustració és una altra disciplina que inunda les xarxes socials ajudant a què la societat 
sigui més conscient de les desigualtats que pateixen els dones i la resta d'identitats excloses 
de la nostra societat.

Així, al llarg dels anys, el disseny gràfic ha estat el motor de posar veu i forma a les reivindi-
cacions de les dones com a col·lectiu oprimit, a lluitar contra la violència de gènere, lluitar 
contra el masclisme o eradicar estereotips que han perpetuat les diferències entre homes i 
dones.

No podem oblidar disseny per a dones (sobre tot molt vinculat a disseny de producte). 
Aquest tipus de disseny respon a cobrir les necessitats de les persones, més enllà de gene-
rar-ne de noves per a poder mantenir el sistema capitalista i fugint de la visió androcèntrica 
en que s'ha dissenyat posant a l'home al centre o des de la mirada masculina. 

En aquest sentit, projectes de disseny de producte en els que es revoluciona la forma de 
respondre a les necessitats de les dones, han posat a l'abast nous productes com la copa 
menstrual o el Satisfier, que posen a la dona com a protagonista de la seva sexualitat des de 
l'autoconeixement del seu propi cos. 

Esperem que aviat sigui passat pensar que disenyar per a dones és utilitzar el rosa com a 
color de la dona i incrementar el cost dels productes femenins amb la taxa rosa.

Altres maneres d'entendre el disseny és incorporant els valors del feminisme de forma 
transversal a tots els processos de disseny, que aposten per posar les persones al centre, 
la sostenibilitat ambiental, incorporar les diferents identitats, utilitzar un llenguatge inclusiu  i 
tenir en compte les cures com a motor de la vida reproductiva que fa que la nostra societat 
pugui ser sostenible. 

En aquest àmbit, el disseny gràfic, el disseny d'espais urbans o la visualització de dades co-
mencen a incorporar noves maneres de fer que posen a les persones al centre del disseny.

Si anem més enllà i incorporem la capa del feminisme interseccional  (Desirée Bela-Lobe-
de, 2019) en el disseny, obrim una nova manera d'entendre el disseny amb perspectiva de 
gènere, ja que incorporem altres capes de desigualtat com ara la racialització, l'edat, el nivell 
econòmic o la diversitat funcional, que sumen desigualtats a l'hora d'encetar el dia a dia de 
moltes persones.

Tanmateix, encara hi ha molt camí a fer i cal treballar per a què totes les persones profes-
sionals del disseny, més enllà de la seva sensibilitat per aquest tema, o pel simple fet que 
siguin dones, tinguin en compte aquesta mirada. També cal fer un esforç per a què els i les 
potencials clients de productes i serveis de disseny siguin conscients que la incorporació de 
la perspectiva de gènere en el seu treball pot ser un gran benefici per a tenir satisfets els i les 
seves consumidores.
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Figura 1. Com aplicar la metodologia de Design Thinking a projectes. Elaboració pròpia a partir 
dels materials del Quadern de Disseny centrat en les persones i Design Toolkit de la UOC (Mor 
et al., 2022).

Tenint en compte les diferents mirades, aquest treball pretén, d’una banda, explorar què en-
tenem per disseny feminista, com s’està incorporant la perspectiva de gènere en el disseny 
actualment i quines són les necessitats dels i les professionals per a poder incorporar aques-
ta mirada. A partir dels resultats obtinguts, l’objectiu és  crear una plataforma online sobre 
disseny amb perspectiva de gènere que pugui col·laborar a reivindicar el gènere del disseny 
i a estendre la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest a partir de la resignifica-
ció  dels nostres artefactes per a incorporar les identitats que fins ara han estat invisibles per 
la visió androcentrista del disseny.

Això va d'integrar la perspectiva de gènere en totes les fases 
del procés de disseny

Tenint en compte que el disseny amb perspectiva de gènere és una disciplina en constant 
descobriment i evolució, som conscients de la complexitat que implica poder abordar els 
projectes de disseny incoporant aquesta mirada.

En tot cas, més enllà de les múltiples variables, interpretacions i orientacions que es poden 
donar per a definir i implementar el gènere en el disseny, en el marc d'aquest treball  con-
siderem la necessitat de fer un pas endavant i establir un punt de partida inicial (que no 
pas inamobile ni definitiu) que ens ajudi a començar a reflexionar i sobre tot a aplicar (ni 
que sigui de forma més bàsica) metodologies que incorporin la perspectiva de gènere en el 
disseny.

Segur que l'evolució d'aquest treball i la incorporació de diferents feedbacks i sabers ens 
ajudarà a anar corregint i complementant els conceptes, metodologies i aproximacions per 
a anar avançant en la generació de recursos de disseny feminista per a la nostra plataforma 
web.. Tanmateix, serà un material en constant evolució. 

Així, com a punt de partida utilitzarem la metodologia de Design Thinking com a estructura 
d'anàlisi, tenint en compte que aquesta metodologia,a més de centrar-se en la persona com 
a core del disseny (completament alineat amb la perspectiva de gènere), és una de les més 
exteses en el disseny i que alhora compta amb moltes fitxes metodològiques que són de 
fàcil accés i ús. 

Claus: 
obertura, 

predisposició  i no 
prejudicis
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5.2. Fase d'aplicació de la perspectiva de gènere en el 
disseny

Per tal de conèixer  i identificar la intersecció entre gènere i disseny des de la pràctica de 
professionals, ens hem basat en l'exploració de marc teòric existent i iniciatives de dife-
rents disciplines vinculades al disseny amb perspectiva de gènere. Per a complementar 
la informació hem realitzat un qüestinari online adreçat a professionals del disseny per a 
conèixer què entenen per a disseny amb perspectiva de gènere i quines necessitas poden 
tenir per aplicar-la. També hem entrevistat una persona del col·lectiu Gráficas en Negro 
com a experta de disseny feminista.

La informació obtinguda ens ha ajudat a poder establir un marc de referència inicial sobre 
elements comuns per a aplicar aquesta perspectiva (que es transformarà en un decàleg), 
com s'està aplicant actualment en diferents àmbits del disseny (que ens ajudarà a la crea-
ció de material específic per a la plataforma web que dissenyarem, així com per a generar 
un banc de bones pràctiques de disseny feminista)  i quines eines es poden utilitzar per a 
promoure la perspectiva de  gènere en el disseny.

5.2.1.  Benchmarking per a  anàlisi de marc teòric i experiències 
d'aplicació de disseny feminista

Jornada Gènere i Disseny del FAD

Sense cap dubte la jornada de Gènere i Disseny desenvolupada el 23 de novembre de 2020 
pel FAD en el marc de la Design Week intenta oferir una mirada global de quina és la situació 
actual del disseny feminista i quins són els principals reptes a assolir. 

Partint de l'afirmació que també comparteix Gabriel Maher (persona investigadora i docent 
de la Design Academy de Eindhoven & Roya Academy of Art, the Hague) de què "el disseny 
no és neutre ja que está influenciat per la normativitat i les dinàmiques de poder",  altres pro-
fessionals com Julia Goula, d'Equal Saree reivindiquen la necessitat de generar espais (tant 
públics com privats) inclusius a través de la perspectiva de gènere (i de metodologies com 
les marxes exploratòries). 

Obviament, com comenta Laura L. Hernández (General Manager Europe – Women’s Health 
& X-Ray, de General Electric Healthcare). el camp de l'exploració ginecològica és un gran 
exemple que com el disseny ha estat històricamen desenvolupat des de la mirada de l'home 
i com s'han aplicar urgentment metodologies de Disseny Centrat en les Persones per dissen-
yar equipament mèdic pensant en les persones i no només en l'equip mèdic. 

Metodologies compartides a internet

Malgrat que hi ha molt camí a fer, actualment comencen a estar disponibles a internet con-
tinguts sobre l'aplicació de la perspectiva de gènere en diferents àmbits del disseny. Tanma-
teix, no és fàcil trobar la informació, ja que no existeixen llocs on es centralitzi. 

Així, al llarg de l'anàlisi realitzat, hem trobat continguts de professionals com Col·lectiu Punt 
6 per a la tranformació feminista d'espais, l'Instituto Andaluz de la Mujer o l'Ajuntament de 
Barcelona per la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny web o Waitala que 
ofereix icones inclusives.

També des del punt de vista acadèmic existeixen diferents línies d'investigació sobre el 
disseny amb perspectiva de gènere des de diferents disciplines, com Grisela Fresler de 
la Universitat Blas i Pascal d'Argentina (experta en Tipografia i gènere i que aposta per la 
investigació i la formació que intersecciona els estudis de gènere i el disseny com a palanca 
del disseny feminista), Isabel Prochner de la Universitat de Montreal (que fa recerca aca-
dèmica focalitzada en el disseny industrial des d'una mirada feminista, social i comunitària) 
o Shaowen Bardzell de Pensilvania State University (que fa recerca sobre Human Centered 
Interaction des de la mirada feminista). 

Cal fer referència també a diferents col·lectius que des d'una vessant més activista aposten 
per posar a l'agenda els reptes del disseny feminista com Gráficas en negro, Fempower 
tech, Más mujeres en UX o Digitalfems.
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5.2.2. Qüestionari: Què pensen professionals del disseny sobre 
perspectiva de gènere?

Per a conèixer què en pensen els i les professionals del disseny sobre perspectiva de gènere 
en el disseny, hem realitzat una enquesta, que han contestat 22 dones i 4 homes. Aquí 
extreurem alguns dels resultats més significatius de la part vinculada a coneixement de 
perspectiva de gènere que es va preguntar.

El gènere no és només una cosa de dones

Ens costa fugir dels estereotips. En preguntar com aplicar la perspectiva de gènere, conti-
nuen sent les dones les que alcen la veu. En aquest cas, més del 75% de les persones que van 
contestar l’enquesta (26 en total) han estat dones (val a dir que l’univers de persones a qui 
se li va enviar l’enquesta no seguia aquestes proporcions). Molts homes continuen pensant 
que la perspectiva de gènere és un tema de dones, que són les que s’han de mobilitzar per-
què són les necessiten canviar aquesta mirada. En termes generals es pensa que l’activisme 
vers la incorporació de la perspectiva de gènere radica en l’actuació de les dones.

La perspectiva de gènere és quelcom més que la igualtat entre 
homes i dones

Existeixen diferents maneres d’entendre el disseny amb perspectiva de gènere. Des de la 
mirada que se centra en dissenyar de forma inclusiva de tots els gèneres sense desigualtats 
entre homes i dones  (evitant estereotips), fins a pensar que el disseny va més enllà del gè-
nere, i se centra en dissenyar contra els prejudicis i desequilibris heteropatriarcals, que ens 
obliga a incorporar una mirada més complexa, ja que afecta a la construcció sociocultural 
del gènere que hem viscuts fins als nostres dies. 

Altres persones entenen el disseny amb perspectiva de gènere com a disseny per a tohom 
(sense diferenciar entre homes i dones), i fins i tot i ha postures que situen el disseny amb 
perspectiva de gènere a la necessitat de crear solucions per als problemes específics de les 
dones com a col·lectiu, dissenyant així, per a dones.

L’ús del llenguatge inclusiu esdevé també unes de les bases per a incorporar la perspectiva 
de gènere en el disseny, així com l’ús d’imatges diverses, que tinguin en compte la societat 
actual.

En tot cas, també és clau incloure eines en el procés de disseny que ajudin a incorporar totes 
les dimensions de gènere: perfil de persona, focus grups, etc.

Encara hi ha camí per a transversalitzar el gènere en el dis-
seny

Un 80% de les persones que van contestar l'enquesta afirmen que tenen interès per a incor-
porar la perspectiva de gènere en el disseny. 

Tanmateix,  la proporció canvia quan parlem de quins coneixements tenen (30% pensen en 
en saben bastant o molt, versus més d’un 60% que opina que en sap una mica o mig).

En quant a la praxis, paradoxalment, més d’un 50% de les persones enquestades, creuen 
que apliquen la perspectiva de gènere en el seus dissenys: com ara l’ús de llenguatge no 
sexista, fugint d’estereotips de gènere tradicionals en la representació d’imatges, utilitzant 
metodologies que incloguin la percepció de tots el gèneres (persona, etc.), incorporant les 
diversitats, recollint dades sociodemogràfiques segmentades per gènere…
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Encara hi ha obstacles que dificulten l’aplicació de la perspecti-
va de gènere en el disseny

Més d’un 65% de les respostes aboguen a que existeix una manca d’interès d’aplicació de 
perspectiva de gènere en el disseny, mentre que un 60% de les respostes situen a què les i 
els professionals del disseny no tenen prou coneixements per a aplicar-la. També apareix 
que un 60% indica que és difícil convèncer a clients perquè  incorporin aquesta perspectiva 
de gènere en els encàrrecs.

Aquests dades es confirmen amb qué el 50% de respostes indiquen que pocs encàrrecs 
incorporen la perspectiva de gènere com a element clau en el briefing, així com que hi ha 
una proporció (46%) de respostes que afirmen que no es coneixen eines pràctiques per a 
poder aplicar la perspectiva perspectiva de gènere en el disseny.

Aquestes respostes ens ajuden a pensar que més enllà de facilitar eines i recursos per a apli-
car la perspectiva de gènere en el disseny (a través de formacions o facilitació de recursos 
a través d’altres vies), és necesari també fer un treball intens en sensibilitzar tant a profes-
sionals del disseny com als i les pròpies clients en la importància i beneficis que té aplicar la 
perspectiva de gènere en els seus dissenys.  

En aques sentit, afegeixo que tal i com passa amb el propi perfil que contesta aquestes 
enquestes (com hem vist, sobre tot dones), existeix encara una gran part de la societat que 
pensa que el disseny amb perspectiva de gènere se situa més en una esfera política i d’ac-
tivivisme, que no pas com a solució pràctica per a dissenyar tenint en compte les diferents 
identitats, que eventualment, millorarà els resultats de les emprese que l’apiquen.
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5.2.3. Entrevista: Gràficas en negro, disseny amb perspectiva de gè-
nere des de l’activisme

Mari Carmen Estevan, coordinadora del col·lectiu Gráficas en negro i dissenyadora a Hoy es 
tu día, ens va donar l'oportunitat, a través d'una entrevista, de poder conèixer el seu projecte 
col·lectiu (que forma part de la REAS, Red Española de Asociaciones de Diseño) que té com a 
objectiu visibilitzar i promoure el disseny amb perspectiva de gènere. 

A continuació mostrem un extracte de l'entrevista i principals titulars i conclusions en la qual 
es van abordar temàtiques com conceptualització i definició del disseny amb perspectiva de 
gènere, exemples de bon i mal disseny feminista, metodologies i recursos existents, així com 
els reptes de present i futur per a incorporar aquesta perspectiva.

Extracte de principals continguts de l'entrevista

Aquest col·lectiu neix com a grup informal inicialment i com a grup de treball des de fa 3 anys 
en el marc dels ENAD (Encuentros nacionales de asociacions de diseño) organitzades al READ 
(Red española de asociaciones de disseño) en el que dissenyadores van generar espais de 
reflexió i debat des del coneixement col·lectiu entorn del disseny amb perspectiva de gènere 
(identificant males i bones pràctiques, etc.).

L’objectiu d’aquest col·lectiu és promoure el disseny amb perspectiva de gènere, a partir de la 
creació de criteris de bon disseny feminista i la visibilització de bones pràctiques, ja que acc-
tualment no hi ha consens en què és el bon disseny amb perspectiva de gènere. Consideren 
que: 

“Hi ha molta gent que vol fer-ho bé, però no sap com”

El target, doncs, són les i els professionals del disseny, representants els diferents àmbits (per 
això estan pendents de canviar el nom, ja que inicialment aquest grup el formaven dissenya-
dores gràfiques principalment).

Per a la Mari Carmen, el disseny amb perspectiva de gènere no és (i puntualitza que a ve-
gades és més senzill començar pel que no és) disseny fet per dones o disseny reivindicatiu 
feminista.  Sí que és, doncs, el disseny que té en compte les pecularietats del gènere a l’hora 
d’establir processos de disseny, entenent que els homes i les dones hem de ser enteses com a 
iguals per a algunes coses, però com a diferents per altres.

Per exemple, les maternitats es tenen en compte des de la visió del personal mèdic, que a més 
és home i no des de la mirada de la dona que està sent atesa. O fins i tot els dumies per proves 
de seguretat de cotxes tenen mides d’home (actualment, s’ha generat un “de dona” que bàsi-
cament és més petit, i a més sempre va en la part del copilot). 

Això es deu, moltes vegades, a què, per exemple, en referència a l'antropometria, no ens qües-
tionem segons quines situacions perquè les tenim molt interioritzades.
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La Mari Carmen creu que encara no està treballada bé la perspectiva de gènere en cap 
disciplina. Tanmateix, en algunes és més visible que en d’altres.

En quant als obstacles que es troben a nivell de societat per a aplicar la perspectiva de 
gènere, comenta que:

• La gent entén el disseny feminisme amb visió d’activisme. Però el disseny feminista no ees 
veu: es bon disseny. Quan un artefacte està en dissenyat amb perspectiva de gènere no 
es nota.

• Que el client no ho demani ens hauria de donar igual. Tampoc no ens demanen que un 
objecte sigui segur, però se sap que el tindràs en compte.

• La perspectiva de gènere caldria que formés part del procés de disseny com un 
paràmetre més, sense necessitat “que fos un extra”.

Malauradament tenim la dualitat social que si es tria és per un posicionament ideològic (no es 
considera que sigui bo per a tothom, no només per a les dones).

• El feminisme està mal vist en moltes parts de la societat.

• A vegades hi ha el problema dels egos dels i les dissenyadores, que tenen resistència a 
incloure a altres agents (associacions feministes, etc.), que són les que realment poder 
valorar si s’està aplicant bé o no la perspectiva de gènere. 

CONCLUSIONS DE L'ENTREVISTA

El bon disseny amb perspectiva de gènere és el que no es nota

Es més fàcil discriminar què no és disseny amb perspectiva de gènere que no pas dissenys 
feministes. Al nostre entorn trobem constanment exemples de males praxis de disseny, que 
ens ajuden a entendre què no s'ha de fer. 

Així, segons Gráficas en negro, "el disseny feminista és aquell que té en compte les 
peculiaritats de gènere a l'hora d'establir processos de disseny. També és aquell que entèn 
que homes i dones hem de ser enteses com a iguals Per a algunes coses, però com a diferents 
en d'altres". 

Cal tenir en compte també les interseccions que es donen en la perspectiva de gènere, en les 
que es creuen diferents desigualtats, com ara la raça, la discapacitat o l'edat. 

Aquesta mirada polihèdrica fa difícil definir les línies principals per a incorporar la perspectiva 
de gènere tenint en compte totes les diversitats.

Molts professionals volen fer disseny amb perspectiva de gène-
re, però no saben com 

Cada cop més, la perspectiva de gènere està més present en les nostres converses. Malgrat 
això, encara són paraules que costa omplir de continguts específics, consensuats amb la 
resta de professionals implicats. 

En aques sentit, esdevé clau promoure l'organització de professionals (en aquest cas en 
l'àmbit del disseny) per a poder compartir coneixements, pràctiques, reflexions i neguits. 
Aquest és l'objectiu de Gráficas en negro, col·lectiu que pretén analitzar, identificar, reflexionar i 
difondre bones pràctiques del disseny a les seves diferents disciplines professionals. 

anar a guió d'entrevista
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No es pot fer disseny amb perspectiva de gènere només des del 
disseny

La perspectiva de gènere és tota una teoria amb múltiples visions i complexitats. En aquest 
sentit, no només hi han d'intervenir professionals del disseny, sinó que s'ha de donar cabuda 
a expertes en perspectiva de gènere i altres col·lectius que vien les desigualtats en la seva 
pròpia pell (associacions de dones, etc.). 

Cal també fer esforços per a donar a entendre a la societat que el disseny feminista no 
és un disseny activista, ha de ser un paràmetre més (com la seguretat o la sostenibilitat 
darrerament) que s'inclogui de forma natural en els processos de disseny. D'aquesta manera, 
com es comentava al principi, el bon disseny amb perspectiva de gènere no es notarà. 

Encara hi ha molt camí a fer per a interseccionar el disseny amb la 
perspectiva de gènere. Cada cop més hi ha noves iniciatives que posen 
sobre la taula la necessitat de generar grans consensos sobre què és 
perspectiva de gènere en el disseny. I per aconseguir-ho, cal estar actives, 
observar i compartir coneixement.

5.3. Com aplicar perspectiva de gènere al disseny 

5.3.1. Com incorporen la perspectiva de gènere diferents disciplines 

del disseny

No totes les disciplines del disseny estan evolucionant al mateix ritme en quant a la 
incorporació de la perspectiva de gènere en els seus processos de treball. Algunes parteixen 
d'un entorn professional molt masculinitzat (disseny industrial), d'altres han tingut el suport 
l'administració com a palanca de canvi (disseny gràfic o disseny web) o algunes requereixen 
tot un treball metodològic intens per conceptualitzar i adaptar eines i processos per a 
incorporar aquesta mirada (disseny de producte). 

El present apartat pretén, des d'una mirada global, fer una petita pinzellada d'alguns dels 
avenços sobre la incorporació de la perspectiva de gènere que s'han produït en l'actualitat en 
les principals disciplines del disseny.

En cap cas té la finalitat de fer una anàlisi exhaustiva sobre l'estat de la qüestió, sinó que vol 
il·lustrar de forma ràpida i senzilla alguns dels aspectes claus trobats per internet sobre com 
s'aplica la perspectiva de gènere des de la vessant pràctica.

Packaging
No és fàcil trobar exemples de disseny de packaging que incorpori la perspectiva de gènere. Molts dels nostres productes 
continuen diferenciant la seva estètica i missatge en funció de si estan adreçats a un home o una dona (i més difícil encara 
pensar en gèneres no binaris).  Encara veiem moltes princesses i rosa en productes adreçats al gènere femení i colors blaus i 
missatges testoterònics adreçats al masculí. Tanmateix, apareixen nous embalatges que incorporen una estètica innovadora 
i neutra de la que es poden sentir identificades moltes persones. 

Com en el  disseny de producte, el que sí que ha evolucionat ha estat la incorporació de la sostenibilitat com a eix transversal 
en la producció de packaging. 

Disseny de Videojocs 
Segons l'Asociación Española de Videojuegos, la indústria dels videojocs té un gran impacte en l'economia espanyola, amb un 
impacte total del sector de 3.577 milions d'euros i  22.828 persones treballadores [10]. Aquesta data servei per il·lustrar el gran 
impacte que té aquesta indústria tant a nivell econòmic, com en clau de la potencialitat per a impacte transformador, ja que, 
segons comenta aquesta associació, al 2019 hi havia més de 15 milions de gamers al nostre país. Per tant, la incorporació de la 
perspectiva de gènere en aquest sector és clau a l'hora de generar nous models de referència i interacció per a joves.
 
Tenint en compte que gairebé un 55% de persones que juguen a vídeojocs són dones  mentre que només un 16.5%  hi treballen 
cal avançar en la incorporació de la perspectiva de gènere en aquest àmbit: des de la incorporació de la perspectiva de 
gènere en UX i UI design, fins a acabar amb la hipersexualització i el desenvolupament de rols estereotipats dels personatges 
femenins de jocs o apostant per videojocs que incorporin valors del feminista enfront a la competitivitat i la violència com a 
eixos temàtics i de dinàmiques. [11]
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Disseny d'espais (Col·lectiu Punt 6, 2020)

Un dels àmbits en el que està més desenvolupat el disseny amb perspectiva de gènere és en el disseny d'espais públics (des 
de places a parcs o patis d'escoles). 

Com ja sabem, les nostres ciutats han estat dissenyades des una vessant masculina, prioritzant la productivitat i la mobilitat 
de cotxes. Però les ciutats tenen més esferes d'activitat que tenen igual valor, com ara: 

• Productiva: treball remunerat.
• Reproductiva: cures i treball domèstic.
• Comunitària: treball per al bé comú; activitats socials i polítiques.
• Personal: autocura, oci, esport. 

En aquest sentit, una de les prioritats d'alguns governs municipals és tornar a dissenyar les ciutats per a les persones. Així, 
metodologies com les marxes exploratòries o dinàmiques de co-creació on participen el i les usuàries finals incorporen una 
mirada inclusiva a com s'estructuren els nostres espais públics, identificant les necessitats del veïnat en com s'han de definir 
els espais:  fomentant la percepció de seguretat de dones a partir d'incidir en la il·luminació, creant zones obertes, promovent 
espais d'oci i interrelació en que no es fomentin només les activitats masculines (patis d'escoles que no tinguin la pista de 
futbol com a element central, sinó que es descentralitzi l'activitat...). 

Disseny web  (Estevan, 2021)

Aplicar la perspectiva de gènere en els webs va molt més enllà d'utilitzar llenguatge no sexista o la revisió de les imatges. 
Molts webs estan programats pensant des de la perspectiva masculina i situant a l'home com a usuari/a tipus (determinant 
així les necessitats, els tipus de continguts i/o les formes d'ús). 

Així, una plataforma web amb perspectiva de gènere incorporarà des de les necessitats de les dones en els processos 
d'investigació i modelatge per a definir l'estructura web, les interaccions i els continguts, fins a incloure paràmetres de gènere 
en els diferents  registres que s'hagin de generar o els motors de cerca.

Identitat i marca
Per a incorporar la perspectiva de gènere en aquest àmbit esdevé necessari introduir aquesta mirada  tant en l'estratègia 
de marca com en els valors de l'empresa. A partir d'aquí, és necessari construir un nou imaginari col·lectiu lliure d'estereotips 
de gènere, incloure llenguatge inclusiu, promoure la contractació de serveis liderats per dones (il·lustració, fotografia...) i 
comunicar molt bé perquè la marca està compromesa amb el feminisme.

Disseny gràfic, il·lustració, senyalística i visualització de dades
El disseny gràfic ha estat un dels àmbits del disseny que ha servit més com a instrument per a donar veu als missatges 
feministes. Sense cap dubte, és una peça clau per a construir nous imaginaris i nous significats a partir del treball del 
llenguatge i la imatge visual. 

Així, ha d'integrar les diferents identitats en els seus missatges, fugir dels estereotips de gènere (clau en la senyalística) i 
incorporar paràmetres de gènere per a poder visualitzar i visibilitzar les dones. 

Disseny de producte
L'avenç de la incorporació de perspectiva de gènere en productes per a dones ha mostrat un creixement exponencial: cada 
cop més els productes per a dones estan dissenyats per i per a dones (tant per part de les pròpies dissenyadores com per 
les futures usuàries del producte).

Això no passa en l'àmbit hospitalari, en el que molts dels utensilis mèdics encara no han evolucionat des de la seva invenció i 
no tenen en compte les necessitats de les dones ni el seu benestar (material ginecològic, etc.).  La implicació de les dones en 
els processos de disseny per poder expressar les seves necessitats (més enllà dels paràmetres mèdics) o metodologies que 
hackegen objectes per a incorporar la mirada de gènere són claus per a la creació de nous artefactes.

Però encara cal fer molt camí per a generar dissenys que tenen en compte l'antropometria, que encara situa al centre als 
homes (és conegut que els dummies per a proves de seguretat de vehicles tenen mesures masculines o les pantalles de 
mòbils tenen en compte les mesures de les mans masculines.).

Pel que fa al disseny sostenible tant en l'àmbit social com medioambiental (que incorpora una mirada ecofeminista), cada 
cop més sectors i marques incorporen processos més sostenibles en la seva cadena de valor, com ara el sector tèxtil.
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5.3.2. Decàleg de disseny amb perspectiva de gènere

Decàleg de perspectiva de gènere en el disseny 
by Travessant de lila el disseny

1. La teva organització ha de transpirar valors i missió alineats amb la perspectiva de 
gènere, incorporant talent femení o no binari en els vostres projectes. D'aquesta manera 
podràs evitar esbiaxos de gènere.

2. Deconstrueix el teu disseny, fent-te algunes preguntes clau abans d'iniciar el teu procés: 
s'estan tenint en compte estereotips de gènere o prejudicis a l'hora de pensar en les 
necessitats a resoldre? El fet de tenir en compte variables de gènere o interseccionals 
canviarà la manera de fer el teu disseny? Estàs tenint en compte totes les diversitats?

3. Utilitza imatges inclusives (fotografies, il·lustracions, icones i emoticones) amb les que 
tothom s'hi pugui reconèixer.

4. Utilitza llenguatge inclusiu, no sexista i fàcil d'entendre. 

5. Fuig dels estereotips a l'hora de construir missatges, continguts i imatges visuals. Si has 
de fer ús de Persona, pregunta't si cal identificar el gènere en el teu arquetip per a poder 
donar resposta a la necessitat, i si ho has de fer, reflexiona sobre si estàs perpetuant 
estereotips. 

6. Incorpora a usuariat final que representi les diferents realitats en el teu procés de disseny 
(a través de tècniques de disseny centrat en les persones i metodol·logies de cocreació).

7. Contrasta el teu treball amb professionals, associacions  o col·lectius experts en 
perspectiva de gènere perquè comparteixin la seva expertesa i et puguin assessorar en 
com aplicar la perspectiva de gènere al teu projecte.

8. Pensa més enllà del propi disseny, pensant com impacta social i mediambientalment i si 
trenca barreres de gènere. 

9. Segmentar dades per gènere no és suficient. Analitza si es generen diferències 
significatives o desigualtats. Aprofita per a sensibilitzar sobre les desigualtats i visibilitzar 
els col·lectius menys representats.

10. Un cop finalitzis els teu disseny, torna a revisar-ho (a través d'eines d'autodiagnosi,  
llistats de verificació, especialistes en perspectives de gènere o aquest mateix decàleg) 
per garantir que estàs aplicant correctament la perspectiva de gènere. 

Bonus: comparteix els teus sabers 

Malgrat que no hi ha un consens clar sobre què ha de tenir el disseny amb perspetiva 
de gènere, a partir de les diferents recerques, anàlisis i aportacions de les persones 
entrevistades, així com d'una extracció dels elements comuns de les diferents guies, hem 
fet una proposta de criteris per a dissenyar des d'una mirada feminista.Aquesta proposta 
serà validada per persones expertes en gènere, per a què puguin fer les seves aportacions o 
suggeriments. 

En tot cas, aquest decàleg s'emmarca en la conceptualització que hem fet sobre la 
perspectiva de gènere en el marc d'aquest treball i no pretén qüestionar, sinó que 
complementar o sumar, amb altres visions que es puguin tenir sobre perspectiva de gènere 
en el disseny, que parteixin d'altres imaginaris.



5.3.3. Identificació de bones pràctiques en disseny amb perspectiva de gènere

Ja sabem que hi ha molt camí a fer, i és veritat (com diu la M. Carmen Estevan de Gráficas en negro) que no parem de veure al nostre voltant exemples molt clars de què 
no és disseny amb perspectiva de gènere.

Tanmateix, si busquem podem trobar projectes de gran qualitat que han tingut en compte la perspectiva de gènere i que són bons exemples per a emmirallar-nos de com 
s'ha de fer disseny feminista. I és un dels objectius principals del nostre projecte, poder fer accessibles bones pràctiques perquè sigui molt més senzill incorporar aquesta 
mirada en els nostres processos de treball. 

En aquest sentit, en el marc d'aquest Treball de fi de grau, hem fet una recerca exhaustiva de bones pràctiques, tot aplicant el decàleg anterior per valorar la seva idoneï-
tat. A la Taula 1 mostrem els resultats obtinguts.

Projecte Descripció Entitat 
promotora

Ambit Per què considerem que és una bona 
pràctica?

Web

Observatori 
Quotidina

Aquest projecte neix com 
a observatori que aplica 
la perspectiva de gènere 
en l'anàlisi i visualització 
de diferents àmbits de la 
nostra societat i economia, 
com ara: salut, seguretat, 
educació, entorn, relacions, 
cures, diners o temps, entre 
d'altres.

Quotidiana Anàlisi i 
visualització de 
dades

Malgrat que comença a tenir-se més en 
compte la segmentació per gènere en 
l'anàlisi de dades, aquesta iniciativa aporta 
grans valors diferencials fent anàlisis 
específics sobre temàtiques que impacten 
a les dones (violències de gènere, bretxa 
educativa...). 

Així, en aquest observatori trobem de 
forma centralitzades diferents anàlisis i 
estadístiques que ens ajuden a veure i 
entendre les desigualtats que pateixen les 
dones en molts àmbits.

http://www.quotidiana.coop/
observatori/

Gender Data Lab GenderDataLab.org és una 
comunitat de Gender Open 
Data que té com a objectiu 
generar i visualitzar dades 
amb pespectiva de gènere.

DigitalFems Anàlisi i 
visualització de 
dades

Aquest projecte ofereix dades obertes 
que ens poden ajudar a analitzar diferents 
situacions a les que s'hi enfronten les 
dones, alhora que organitza períodicament 
esdeveniments per a treballar de forma 
col·laborativa la generació de bases de 
bases amb perspectiva de gènere.

https://data.genderdatalab.org/
dataset/
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Tabla 1. Recull de bones pràctiques de disseny amb perspectiva de gènere
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Projecte Descripció Entitat 
promotora

Ambit Per què considerem que és una bona 
pràctica?

Web

Icones per a la 
diversitat

Aquest projecte d'icones 
inclusives obertes ofereix 
una visió ampliada, oberta, 
diversa i inclusiva de la 
nostra societat a partir de 
la generació d'icones que 
ens ajuden a resignificar la 
nostra realitat a través de la 
senyalística.

Waitala Disseny gràfic i 
senyalística

A més de generar icones que tenen en 
compte les diversitats de les persones, 
Waitala les comparteix de forma gratuïta 
per a facilitar així el seu ús massiu.

https://www.waitala.com/iconos-
diversidad/

Productes sense 
gènere (m/f)

Molts dels productes 
d'higiene personal i roba 
tenen la barrere del 
gènere i els conseqüents 
estereotips. La marca m/f 
ofereix productes per a 
tothom, sense generar 
diferències d'olor, imatge o 
característiques.

m/f Disseny de 
producte

A vegades el disseny sí que pot ser 
neutre, perquè les seves funcionalitats 
o característiques no han de requerir 
diferències.

https://essentials.mfpeople.com/

Productes 
d'higiene femenina 
Nixit

Aquesta marca revoluciona 
la identitat gràfica dels 
productes menstruals, 
fugint d'estereotips i 
imatges gràfiques de les 
empreses tradicionals que 
comercialitzen aquests 
productes.

Nixit Identitat i 
marca

La identitat i marca, i fins i tot el packaging 
dels productes menstruals segueix una 
línia visual molt tradicional. Nixit dona una 
volta als conceptes d'aquests productes i 
imagina una identitat pròpia minimalista 
diferenciada resignificant-la i produint un 
gran impacte comunicatiu.

https://nixit.com/

Nova portada del 
llibre de Lolita de 
Vladimir Nabokov 

Anagrama resignifica la 
identitat de la icònica Lolita 
(personatge principal de 
la novel·la de V. Nabokov), 
fugint de la imatge de nena 
seductora i situant-la com a 
víctima, a través del talent de 
la il·lustradora Henn Kim.

Henn Kim per 
a Editorial 
Anagrama

Disseny 
editorial

Aquesta no va reedició de la porta de 
Lolita trenca amb la hipersexualització de 
la menor, mirant-la a través d'ulls de la 
víctima i no de la imatge de que la desitja. 
Sense cap dubte qüestiona i critica com 
s'havia concebut aquest personatge des 
d'una mirada heteropatriarcal.  

https://www.anagrama-
ed.es/libro/compactos/
lolita/9788433960177/CM_34
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Projecte Descripció Entitat 
promotora

Ambit Per què considerem que és una bona 
pràctica?

Web

Campanya l"Esport 
em dona salut" de 
l'Ajuntament de 
Barcelona

Campanya de l'Ajuntament 
de Barcelona per potenciar 
l'activitat física durant la 
pandèmia.  

Aicard Dies Disseny gràfic Projecte que situa l'esport des d'una 
mirada de salut i no de cànons estètics i 
que alhora incorpora icones de persones 
diverses molt diferents als estereotips que 
habitualment vinculem amb l'esport.

https://www.behance.net/
gallery/128858249/Lesport-em-
dona-salut-Ajuntament-de-
Barcelona

The Gender 
Spectrum 
Collection

Banc d'imatges amb 
descàrrega sobre persones 
no binàries o trans amb 
l'objectiu de representar 
persones d'aquestes 
comunitats en projectes de 
disseny.

Vice Disseny gràfic Normalment els bancs d'imatges 
perpetuen estereotips de gènere binari 
i no incoporen altres sexualitats. Aquest 
projecte pretén visibilitzar aquest col·lectiu 
en projectes de disseny a partir de la 
compartició d'imatges.

https://genderphotos.vice.com/

Nocturnas. La 
vida cotidiana 
de las mujeres 
que trabajan de 
noche en el Área 
Metropolitana de 
Barcelona

L'objetiu d'aquest projecte 
és visibilitzar i analitzar 
com el disseny i la 
planificació urbana  en 
l'Area Metropolitana de 
Barcelona, els seus barris i 
les seves ciutats afecta el 
desenvolupament de la vida 
quotidiana de les dones que 
treballen per la nit.

Col·lectiu Punt 6 Disseny 
d'espais

Aquesta guia situa la mobilitat urbana 
noctura des de la mirada de les dones, 
incorporant metodologies participatives 
en la definició i planificació urbanes.

http://www.punt6.org/wp-content/
uploads/2016/08/Nocturnas_
Castellano.pdf

Chuka. Rompe el 
silencio

Videojoc que a ajuda a joves 
a desenvolupar habilitats 
per a compabre la violència 
psicològica, física i sexual.  

Gargamel Estudio 
per a l'Oficina 
de les Nacions 
Unides contra 
laDroga i el 
Delicte. 

Disseny de 
videojocs

Els jocs poden tenir un gran component 
pedagògic i transformador. Aquest joc 
pretén empoderar joves en assertivitat per 
a combatre violències.

http://www.chukagame.com/
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5.3.4. Algunes eines metodològiques amb dimensió de gènere

5.3.4.1. Incorporació de perspectiva de gènere en metodologies de 
design thinking

Sense cap dubte l'ús de metodologies de design thinking són per si un avenç en la 
incorporació de la persectiva de gènere en el disseny, ja que es té molt en compte el punt de 
vista de l'usuariat final en la detecció de necessitats i conceptualització del disseny. En aquest 
sentit, Jason Chew Kit Tham [12] proposa la intersecció d'aspectes de la teoria feminista i la 
metodologia de design thinking, tal i com es resumeix en la següent taula: 

Tabla 2. Design thinking feminista: Una heurística per a innovació creativa normativa. 
(Chew Kit Tham, 2019).

Com es pot veure, en cada fase del procés de design thinking, incorpora una bateria de 
preguntes i i metodologies que faciliten la reflexió respecte com tenir en compte la perspectiva 
de gènere en les diferents fases del disseny.
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5.3.4.2. Marxes exploratòries

La marxa exploratòria és una eina metodològica que permet analitzar l'espai urbà i de la vida 
quotidiana a partir de l'observació, l'experiència directa i la participació de les dones. Tal i com 
indica el següent vídeo elaborat en el marc del Pla de Barris per l'Ajuntament de Barcelona, 
les marxes exploratòries es desenvolupen a partir de les següents fases:

• Es prepara l'exploració i el seu recorregut.
• Se surt al carrer observant, fotografiant i anotant de forma col·lectiva.
• Es proposen els criteris i opinins i els prioritzenles intervencions que es faran en el nou 

disseny.
• S'engega el projecte i es presenta a la ciutadania.

Figura 2. El Pla de barris engega les marxes exploratòries. AJUNTAMENT DE BARCELONA (2018).

Malgrat que aquesta metodologia està molt orientada al disseny d'espais públics, per què no 
adaptar-la a altres projectes de disseny per a obtenir una altra mirada? Sense cap dubte el 
disseny de serveis i fins i tot el disseny web poden incorporar eines de les marxes exploratòries 
adaptades que segur que poden ajudar a donar resultats molt valuosos.

5.3.4.3. Llista de verificació de disseny web amb perspectiva de gène-
re

Malgrat que la Guia Elaboración de webs con perspectiva de género de l'Instituto Andaluz de 
la Mujer té uns anys, ens ofereix informació molt acurada sobre com afecta el gènere en  la 
interacció web i ens facilita també una eina de verificació que pot ser el punt de partida per 
a poder contrastar si estem aplicant correctament la perspectiva de gènere en el nostre 
disseny web.

En tot cas, com hem comentat al llarg del treball, abans de fer qualsevol disseny cal fer-se 
unes preguntes prèvies que ens ajudin a reflexionar i situar quin rol tindrà el gènere en el 
nostre disseny i com afectarà, per a adaptar qualsevol de les metodologies de la forma més 
adequada.

https://www.youtube.com/watch?v=MU_JIb0XHHg&ab_channel=Barcelona.cat


Figura 3: Llista de verificació de disseny web amb perspectiva de gènere. (INSTITUTO ANDALUZ DE LA MUJER, 2006). 
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Tanmateix, com es pot veure a la imatge segúent, l'eina de verificació proporcionada per l'Insituto Andaluz de la Mujer incopora diverses qüestions a tenir en comte tant en 
la planificació i enfocament del projecte web, com en la seva execució i en el producte/artefacte final. 
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5.3.4.4. User persona amb perspectiva de gènere

El procés de disseny centrat en les persones és androgen (Krummeck, 2018). Aquesta 
contundent afirmació ens fa pensar que, més enllà de seleccionar plantilles de Personas, ens 
hem de centrar en els atributs, rols, personalitat i comportaments que atribuim als nostres 
arquetips. Moltes vegades, sense ser-ne conscients, assignem rols esbiaxats i que perpetuen 
la desigualtat. Així, tal i com introduim al nostre decàleg, cal deconstruir el disseny  fent-nos 
algunes preguntes prèvies:

• S'estan tenint en compte estereotips de gènere o prejudicis a l'hora de definir els nostres 
arquetips? 

• El fet de tenir en compte variables de gènere o interseccionals en la fitxa de persona 
canviarà la manera de fer nostre disseny? 

Estem tenint en copmpte totes les diversitats?

A partir d'aquestes reflexions prèvies, els camins són múltiples. Podem optar per generar 
un arquetip en el qual no s'identifiqui el gènere (amb imatge i nom que es pugui atribuir a 
qualsevol gènere i sense marcar rols o comportaments atribuïbles a algun gènere) perquè 
no és clau en el marc del nostre projecte. En canvi, si considerem que és necessari introduir la 
variable de gènere.

En el cas que pensem que és clau tenir en compte la diferenciació de gènere, hem de fer la 
reflexió prèvia en base a les preguntes anteriors, per no aperpetrar esterotips de gènere. 

5.3.4.5. Hackeig feminista

Sense cap dubte aquesta combinació de paraules genera, com a mínim, una  gran curiositat. 
En el món de l'art i del DIY ja són comuns espais col·laboratius de hackeig feminista, en les que 
les dones experimenten amb la creativat creant o adaptant objectes ja existents a partir de la 
creació de nous prototips que donin resposta a les seves necessitats. 

Malgrat que no donem importància als objectes de la nostra vida quotidiana, l'ús que fem 
dels objectes del nostre entorn moltes vegades determina la nostra identitat, els nostres 
comportametns i els nostres valors. Per deconstruir l'imaginari que tenim dels objectes 
quotidinas podem promoure diferents accions, entre elles tallers tallers en els quals convidem 
a dones per a apropiar-se dels  usos dels objectes i  proposar així solucions  des de la mirada 
feminista, tot incorporant les seves necessitats o projectant en clau de futur des del gènere.

Sense cap dubte, aquí ocupa un lloc important l'ús de tècniques de creativitat que potenciïn 
el pensament divergent, combinat amb tècniques de deconstrucció d'objectes (a partir, per 
exemple, dels punts que hem desenvolupat en el decàleg).

La Figura 4 mostra una imatge del Taller ASE (Ajustes de Seguridad Externos), desenvolupat 
pel col·lectiu Oblicuas en el que es hackeja un mòbil per a donar resposta a necessitats de 
seguretat de les dones.

Figura 4: Taller ASE, Ajustos de seguretat externs (Oblicuas, 2019). 



Títol Descripció Entitat promotora Ambit Format Web

Elaboración 
de webs con 
perspectiva de 
género [en línia]. 
2006

L’Instituto Andaluz de la Mujer va llençar 
aquesta guia que ens ajuda a preveure la 
igualtat en el disseny web a partir d’unes 
consideracions molt pràctiques.

Instituto Andaluz de 
la Mujer

Disseny web Guia disseny amb 
perspectiva de 
gènere

https://docwp.uca.es/wp-
content/uploads/2017/02/12.-
Elaboraci%C3%B3n-de-Webs-con-
perspectiva-de-g%C3%A9nero.
pdf?u

Qué es el 
urbanismo 
feminista

Video d'introducció a l'urbanisme feminista: 
què significa, quines metodologies utilitza, els 
seus valors i com impacta.

Col·lectiu Punt 6 Disseny espais Vídeo https://www.youtube.com/
watch?v=dI4TOCPMMBA&ab_
channel=Col%C2%B7lectiuPunt6

Historia del 
feminismo en 10 
minutos

Introducció sobre l'origen del feminisme, quines 
són les seves principals referents i lluites i com 
ha evolucionat al llarg del temps.

Carki Productions Feminismes Vídeo https://www.youtube.com/
watch?v=0my1oddgK5g&ab_
channel=CARKIPRODUCTIONS

De l’experiència al 
relat comú
Guia per 
incorporar
la perspectiva 
feminista
a les cooperatives,
construïda a partir
d’experiències
compartides

Guia que recopila experiències d'Almena i 
altres cooperativa de bones pràctiques, reptes 
i oportuntiats comuns, així com orientacions 
concretes per a incorporar la perspectiva 
feministes a entitats.

Almena, cooperativa 
feminista

Altres disciplines Guia perspectiva 
de gènere en altres 
àmbits.

https://almenafeminista.org/
wp-content/uploads/2019/11/guia-
per-incorporar-la-perspectiva-
feminista-a-les-cooperatives_
almena.pdf

Guia de 
comunicació 
inclusiva

Guia pràctica de comunicació inclusiva per 
incorporar a projectes.

Grup Ecos Altres disciplines Guia disseny amb 
perspectiva de 
gènere

https://apostrof.coop/wp-
content/uploads/2020/02/
guia-de-comunicacio-inclusiva-
assessorament.pdf

Guia de 
comunicació 
inclusiva per 
construir un món 
més igualitari

Guia pràctica de comunicació inclusiva per 
incorporar a projectes.

Ajuntament de 
Barcelona

Altres disciplines Guia disseny amb 
perspectiva de 
gènere

https://ajuntament.barcelona.cat/
guia-comunicacio-inclusiva/

Glossari de 
conceptes de 
feminismes

Glossari de conceptes de feminismes Ajuntament de 
Barcelona

Feminismes Web interactiva https://ajuntament.barcelona.cat/
dones/ca/recursos/glossari

5.4. Proposta de continguts del nostre web

A continuació identifiquem els primers continguts que publicarem al nostre web (Taula 3). Com s'ha comentat amb anterioritat és clau seleccionar molt bé la informació a 
compartir (facilitant principalment aquella que sigui pràctica i útil) per evitar navegació excessiva i possible abandonament del web per part dels i les professionals en no 
trobar de forma intuÏtiva i relativament ràpidament la informació demandanda. 

Taula 3. Resum d'altres continguts per a publicar al web
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Títol Descripció Entitat promotora Ambit Format Web

Women at work Podcasts amb entrevistes a dones 
dissenyadores per a conèixer els seus treballs 
i la seva mirada sobre del dissey com a dones 
professionals.

Hey Studio Femisme i 
disseny

Podcast https://open.spotify.com/
show/315ORl8ozeMPSBupYukehY

Diseño y diáspora Podcasts sobre disseny social en clau 
d'innovació social o pràctiques de disseny 
emergents.  

Diseño y diáspora Femisme i 
disseny

Podcast https://disenoydiaspora.org/

Feminist Design 
Tool

Checklist sobre preguntes i temes a tenir en 
compte a l'hora de fer disseny d'interacció i AI.

Feminist Internet Disseny web Checklist i 
autodiagnosi

https://ugc.futurelearn.
com/uploads/files/16/
b0/16b088ad-6145-45eb-
b5d8-3753a41b4b88/2-10_
FeministDesignTool_2.0.pdf

Toolkit de gènere 
UOC

Repositori interactiu d'eines i recursos sobre 
perspectiva de gènere per als Estudis de 
Ciències de la Informació i Comunicació.

UOC Disseny Web interactiva http://genere-toolkit.recursos.uoc.
edu/

Perspectiva 
de gènere en 
el disseny d'un 
projecte

Guia amb els aspectes claus que s'han de tenir 
en compte a l'hora de dissenyar un projecte 
per a incorporar la perspectiva de gènere 
en les diferent fases (metodologia, accions, 
comunciació, pressupost...). 

Departament 
d'Igualtat. Generalitat  
de Catalunya.

Altres disciplines Guia perspectiva 
de gènere en altres 
àmbits.

https://igualtat.gencat.cat/web/.
content/Ambits/cures-temps/
publicacions/EINA-PERSPECTIVA-
GENERE-PROJECTES/guia2_
perspectiva-genere.pdf

Igualtat de gènere 
a la UPC

Web amb recursos i informació sobre la 
igualtat de gènere en l'àmbit universitari

UPC Altres disciplines Web interactiva https://igualtat.upc.edu/ca/
recursos/

Perspectiva 
feminista i ètica 
de la cura. Guia 
d’autodiagnosi per 
a organitzacions 
socials

Eina d'autodiagnosi online perquè les 
organitzacions puguin autoavaluar com 
apliquen la perspectiva de gènere en els 
diferents àmbits de la seva organització.

La Fede Altres disciplines Checklist i 
autodiagnosi

https://lafede.cat/eticadelacura/
wp-content/uploads/2019/01/
SembrantCures_Guia-1.pdf

Cap a un teatre 
feminista

Guia dirigida a persones professionals del 
teatre i institucions culturals interessades a 
adquirir eines per incorporar la perspectiva de 
gènere en la seva tasca diària

Nus Cooperativa Altres disciplines Guia perspectiva 
de gènere en altres 
àmbits.

https://nus.coop/wp-content/
uploads/2022/03/cap-a-un-
teatre-feminista-_NUS.pdf
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Títol Descripció Entitat promotora Ambit Format Web

Guia per a una 
comunicació 
inclusiva a 
micropimes, PIMES 
i autònomes

Guia per a incoporar comunicació inclusiva a 
les empreses.

PIMEC Altres disciplines Guia perspectiva 
de gènere en altres 
àmbits.

https://www.pimec.org/sites/
default/files/documents_pagines/
guia_inclusiva_pimec_ok.pdf

UnaxUna: Diseño 
UX con Perspectiva 
de Género

Conferència sobre disseny amb perspectiva de 
gènere i com s'aplia a UX.

Beatriz Leal Disseny web Vídeo https://youtu.be/GG4SAUtfjrU

A Feminist 
HCI Approach 
to Designing 
Postpartum 
Technologies

Conferència sobre com aplicar Disseny Centrat 
en les Persones en l'àmbit ginecològic

Associations for 
Computering 
Machine

Disseny 
producte

Vídeo https://youtu.be/hziR6-ulcp4

Metodologías de 
diseño feminista 
para la generación 
de experiencias

Presentació en powerpoint sobre com aplicar 
la perspectiva de gènere en el disseny 
d'experiències

Beatriz Leal Disseny web Document https://es.slideshare.net/bmleal/
metodologas-de-diseo-
feminista-para-la-generacin-de-
experiencias

Transcending 
gender identity in 
user personas

Article sobre com aplicar o no el gènere al user 
persona

Medium Disseny web Article web https://uxdesign.cc/how-to-
transcend-gender-identity-in-
user-personas-32d92bf383ec

Un breve recorrido 
por la historia del 
feminismo

Article que fa una repàs sobre les diferents 
onades del feminisme, les seves promotores i 
els principals reptes als que es van afrontar.

National Geographic Feminismes Article web https://historia.
nationalgeographic.com.es/a/
breve-recorrido-por-historia-
feminismo_17778

Urbanisme i 
gènere: marxes 
exploratòries de 
vida quotidiana

Guia metodològica sobre com fer marxes 
exploratòries per a integrar la perspectiva de 
gènere en l'urbanisme i disseny d'espais.

Ajuntament de 
Barcelona

Disseny d'espais Guia disseny amb 
perspectiva de 
gènere

https://bcnroc.ajuntament.
barcelona.cat/jspui/
bitstream/11703/112510/1/Quadern_
UrbanismeGenere_simples.pdf

Manual práctico 
de la cocreación

Preguntes que ens hem de fer  a l'hora d'utilitzar 
metodologies de cocreació.

Think and sell Disseny Article web https://thinkandsell.com/blog/
manual-practico-de-co-
creacion/
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5.5. Disseny d’interacció

Com que l'objectiu final del nostre treball és dissenyar el web Travessant de lila el disseny per 
a centraliltzar informació pràctica sobre disseny amb perspectiva de gènere, encetem la fase 
de disseny d'interacció, a través de la qual identificarem els diferents perfils de persones que 
utilitzaran el web, què volen, com cerquen la informació i què senten durant aquest procés.

Per aquest motiu, estructurarem aquesta etapa en diferents fases: investigació, formalització 
de la interacció, prototipat i avaluació del web. Cal destacar que aplicarem les diferents 
metodologies des de la pròpia reflexió de com incorporen la perspectiva de gènere en la seva 
implementació.

FASE D’INVESTIGACIÓ
I ESTRATEGIA DE DISSENY

Investigació

pregunta d’investigació

benchmarking
qüestionari
entrevistes

Anàlisi i síntesi

mapa afinitat
mapa conceptual

FASE DE MODELAT 
I CONCEPTUALITZACIÓ 

DE LA INTERACCIÓ

Modelat

persones
escenaris

user journeys

Requisits

requisits funcionals
no funcionals
d’informació
ambientals

FORMALITZACIÓ 
DE LA INTERACCIÓ

Etiquetatge

card sorting (obert i tancat)

Arquitectura 
de la informació

mapa de l’aplicació

Fluxes de la interacció

diagrames de fluxe

FASE DE PROTOTIPAT I
 AVALUACIO

Prototipat

sketching
wireframing

prototip interactiu

Avaluació 

Avaluació heurística
Pensament manifest

Disseny 
d’interfícies

5.5.1. Investigació

En aquesta primera fase pretenem conèixer com són  i com s'estructuren altres webs sobre 
recursos de perspectiva de gènere en el disseny i com es comporta l'usuariat que utilitzaria el 
web. 

Abans de tot, recuperem la pregunta d'investigació, que ens ajudarà a estructurar aquesta 
fase de recerca:

"Com podem promoure que la professió del disseny incorpori la perspectiva de gènere en els 
seus processos de disseny a partir del desenvolupament d’una plataforma digital?"

Tenint en compte que una part importat d'aquest projecte es basa també en la detecció de 
necessitats del col·lectiu del disseny sobre disseny amb perspectiva de gènere i identificació 
i generació de continguts, hem incorporat en el mateix qüestionari i guió d'entrevistes 
preguntes que fan referència a la fase de conceptualització que hem esmentat abans, com 
d'altres orientades a veure quins continguts hauria de tenir el web. 

Concretament hem realitzat les següents exploracions:

1. Qüestionari a estudiants i professionals del disseny (26 participants, 22 de les quals 
són dones).

2. Entrevista a dissenyadora impulsora de disseny amb perspectiva de gènere (Gráfi-
cas en negro)

3. Entrevista amb expertes en perspectiva de gènere
4. Anàlisi de webs (benchmarking):
       

Webs relacionades amb disseny amb perspectiva de gènere: UOC, Toolkit de gènere, Aiga 
Eye on design i Hay Futura.

Altres webs inspiradores: Dones i Feminismes de l’Ajuntament de Barcelona i Candela. 

Figura 5: Estructura del procés d'interacció
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5.5.1.2. Benchmarking

Descripció: Aquest toolkit de gènere desenvolupat per la UOC és un recurs interactiu en format web 
que incorpora conceptes, continguts i eines sobre perspectiva de gènere aplicada a diferents àmbits 
professionals. 

Disseny: El disseny d’aquests espai web està aliniat amb la imatge corporativa de la UOC (en quant a 
colors, tipografia, iconografia i organització de la informació). Aquest recurs pretén facilitar l’accés als 
diferents recursos vinculats amb el gènere a través de la selecció de categories i disciplines. Els resultats 
de cerca es despleguen en la part inferior, a través de diferents caixes de color blau diferenciades que 
contenen la informació bàsica per situar el recurs i facilitar la seva consulta.

Funcionalitats: Les principals funcionalitats d’aquest recurs recullen:

Selecció múltiple de paràmetres de selecció:  Principalment es despleguen dos tipologies de paràmetres 
de selecció:

• Categories: Fa referència a diferents tipologies de recursos (declaracions, feminisme i mitjans, 
iniciatives i campanyes, llenguatge inclusiu, observatoris, violència digital, estudis i informes, glossaris, 
institucions públiques, manuals i caixes d’eines, etc.).

• Disciplines: Es concreten els àmbits professionals sobre els que cercar la informació (comunicació 
audiovisual, comunicació digital, periodisme, social media, comunicació corporativa, disseny i 
publicitat).

Accés a recurs: A partir de la selecció es mostren el diferents recursos, que inclouen: enllaç a recurs, què 
és (descripció breu)i  utilitat. D’altra banda, en el marc esquerre s’incorporen les disciplines en les quals es 
pot aplicar aquest recurs i la/es categoria/es a les que pertany.

Continguts: Malgrat que aquest recurs dona accés a un gran número d’eines i recursos sobre perspectiva 
de gènere, hi ha massa opcions i resulta complicat trobar informació pràctica (el recurs més operatiu són 
les guies). 

Usabilitat: La navegació per aquest recurs és molt senzilla i intuïtiva. Si entres al web general d’AIGA i 
cliques menú, ràpidament pots trobar els apartates i etiquetes més comune.s.ofessionals que necessitin 
incorporar eines per aplicar la perspectiva de gènere a la seva praxis professional.

#1. Toolkit de gènere de la UOC

En l'exploració de webs vincultats al disseny amb perspectiva de gènere, no hem trobat cap web 
exclusiu de disseny feminista, ja que totes les cerques han estat webs corporatius que incorporen 
apartat o recurs específic sobre perspectiva de gènere en disseny.

Complementàriament, hem analitzat també altres webs no relacionats directament amb el 
disseny, però que incorporen continguts o relat sobre perspectiva de gènere. La tria ha estat 
realitzada per generar equilibri entre institucions (UOC o Ajuntament de Barcelona), associacions 
(Aiga) i entitats privades (Hay Futura o Candela), tot tenint en compte l'estructura de continguts 
que ofereixen aquests webs i els mètodes de cerca.

A continuació analitzarem els diferents webs per començar a recopilar informació que ens pugui 
ser d'interès per al disseny del nostre web.
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#2. Eye on design

Descripció: Aquest web és una plataforma sobre disseny impulsada per l’AIGA (associació professional de 
disseny). Entre els diferents continguts divulgatius de disseny, té un apartat vinculat a disseny+gender, que 
és el que analitzarem més específicament.

Disseny: El disseny general d’aquesta web segueix la identitat gràfica d’AIGA que promou una imatge de 
serenitat però alhora innovació i modernitat a través de l’ús dels colors rosa pàlid, negre i blanc. 

El seu referent és l’ull (que simbolitza Eye on Design) que acompanya tot el relat del web. Quan ens 
adrecem a l’apartat Disseny + Gender (en el qual s’articulen totes les propostes orientades a disseny 
amb perspectiva de gènere), trobem una plana que incorpora notícies i articles en relació amb aquesta 
temàtica. La distribució és a partir de diferents caixes distribuïdes en 3 columnes, en les quals s’incorpora: 
fotografia, etiqueta (disseny gràfic, disseny+ diversitat, op-ed, etc.), títol de l’article (en destacat) i petita 
descripció. En quan a l’estil, continua aliniat amb la imatge corporativa d’AIGA, utilitzant els colors rosa 
pàlid, negre i blanc. 

Funcionalitats: El web té diferents funcionalitats:

• Cerca: a través de diferent etiquetes ordenades per temàtiques (Design, Design +, Design series i 
Community) podem endinsar-nos en els diferents continguts. El cas que analitzarem més serà Design 
+ Gender, en el que trobem els continguts que ens interessen. 

• Informació: En triar la categoria anterior, apareixen els diferents articles amb la informació bàsica 
necessària per a discriminar de forma ràpida quins articles ens poden interessar. En clickar en 
projecte, veiem directament  l’article, que incorpora foto, text i links de referència i interès, així com 
articles relacionats.

• Interaccions: A través del web podem inscriure’ns al newletter, accedir a xarxes socials, conèixer 
informació general de l’associació, accedir a informació de la revista o veure vídeos.

Usabilitat: Aquest web està conceptualitzat de forma molt senzilla, per a tenir informació clara i el mínim 
de “soroll” que fa que estèticament sigui un web molt agradable de veure i visitar. Es senzill anar d’un 
contingut a l’anterior o connectar amb altres articles similars, accedir a la cerca (extrem esquerre) o a 
l’original opció de “something different”.

Continguts: Aquest recurs facilita molta informació d’interès (articles, tendències, referents...) però 
no incorpora eines pràctiques que puguin facilitar de forma ràpida eines o recursos per a aplicar la 
perspectiva de gènere en el disseny. 

Públic que l’utilitza: Dissenyadors/es, estudiants i altres agents de l’ecosistema del disseny.
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#3. Hay futura

Descripció: Aquest web presenta el col·lectiu Hay Futura, de dissenyadors/es que treballen amb 
perspectiva de gènere des d’un enfocament activista.

Disseny: Sense cap dubte aquest web sobre el col·lectiu de dissenyadores feministes trenca amb 
l’estètica de molts dels dissenys vinculats a aquesta temàtica, que se centren el l’ús dels colors més 
relacionats habitualment amb el feminisme com el rosa o el lila. Concretament fan ús del verd com a 
color fonamental (amb gamma monocromàtica), conjuntament amb el negre i el  blanc. El color verd 
(molt lligat al moviment sufragista) mostre confiança, fermesa i esperança.

Funcionalitats: Realment les funcionalitats d’aquest web són molt bàsiques, ja que inclouen bàsicament 
navegació pels diferents continguts , contacte i accés a xarxes socials. En quant a estructura web, es basa 
en informació d’inici amb descripció de l’entitat i objectius, xerrades futures, accions i contacte.

Usabilitat: En quant a l’usabilitat, esdevé senzill navegar pel web, ja que s’estructura de forma tradicional. 
En tot cas, molts dels continguts no tenen cap link o informació adicional que ajudi a extendre el contingut. 
En alguns casos, a partir de l’apartat s’accedeix directament al compte d’instagram, que és la plataforma 
que utilitza aquest col·lectiu per a informar de les seves activitats de forma més directe.

Continguts: En quant a continguts, aquest web se centra en informació d’inici (manifesto, objectius 
i novetats), informació sobre la organització i vincles, xerrades i accions. En aquest sentit, es dona 
informació molt general, que no actua com a eina pedagòdica, més enllà de situar en la vessant activista 
d’aquest col·lectiu. 

Públic que l’utilitza: col·lectius activistes
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#3. Hay futura #4. Ajuntament de Barcelona. Dones i feminismes

Descripció: L’Ajuntament de Barcelona, a través de la Regidoria de Drets Sociaos, Justícia Global, 
Feminismes i LGTBI, articula un web específic per a tenir accés a recursos d’atenció, continguts i materials 
sobre feminismes, noves masculinitats i perspectiva de gènere des de diferents  àmbits de l’administració.

Disseny: Aquest web segueix la imatge gràfica de l’Ajuntament de Barcelona, però es diferencia d’altres 
regidories per l’ús del color magenta. En el web de Dones i Feminismes es presenten els diferents recursos 
i eines municipals per a combatre les desigualtats i les violències de gènere. Concretament, l’apartat de 
recursos ens pot inspirar en com endreçar i presentar la informació de manera senzilla i útil.

Funcionalitats: Les principals funcionalitats que té aquest web són: 

• Informació: Es pot accedir a informació de recursos (vídeos, links, arxius pdf), a esdeveniments o a 
estadístiques (fins i tot es pot accedir a bases de dades originals en format excel, per a poder fer-ne 
ús).

• Interaccions: trobem diferents interaccions. D’una banda, es pot accedir a activitats, compartir-les a a 
través de xarxes socials o missatgeria (telegram i whatsapp) per a viralitzar informació i fer inscripció 
directa. En segon lloc, molts dels continguts didàctics són interactius, promovent desplegar contiguts, 
visualitzar recursos, etc.  

Usabilitat: Malgrat que el web té molts continguts i opcions, la forma en el que està estructura facilita la 
navegació intuïtiva. La manera en com estan agrupats els diferents continguts, responen a una lògica 
molt coherent que facilita l’accés als diferents materials. A més, el color magenta ajuda a identificar 
l’apartat on s’està del web, que ajuda a tenir el punt de referència concret d’on se situa la informació.

Continguts: Sense cap dubte, els continguts i com es presenten és un dels punts forts d’aquest web. D’una 
banda trobem materials formatius per a escoles (amb continguts audiovisuals i guies didàctiques per 
a tractar diferents temàtiques), glossari de conceptes dels feminismes, guies de comunicació i ús del 
llenguatge inclusiu, que són interactives desplegant només els conceptes d’interès per no “perdre’ns en 
els documents” i altra documentació addicional (quaderns metodològics feministes en format pdf, plans 
d’igualtat, etc.).

Públic que l’utilitza: Qualsevol professional amb interés per a introduir la perspectiva de gènere en el seu 
àmbit de treball.
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Descripció: Candela, és una cooperativa que té com a objectius sensibilitzar i formar la ciutadania vers 
les violències de gènere des d’una perspectiva interseccional, així com elaborar materials didàctics i 
divulgatius.

Disseny: La imatge gràfica d’aquesta entitat es basa en la paleta cromàtica del verd-groguenc fins al 
negre. El seu imagotip evoca la construcció d’un camí en evolució de forma col·lectiva,  tot teixint aliances. 
Fan ús de  la il·lustració per a representar els diferents àmbits de continguts (Materials i publicacions, 
formacions...).

Funcionalitats: 

• La principal funcionalitat d’aquest web és oferir els serveis d’aquesta cooperativa en clau 
d’acompanyament i formació sobre feminismes a diferents col·lectius (joves, docents, professionals 
de l’àmbit social, entitats...), especificant continguts i metodologies dels cursos que ofereixen.

• En segon lloc posen a l’abast materials i recursos sobre la perspectiva de gènere (des de guies que 
es poden descarregar, fins a continguts formatius o presentacions en powerpoint) per a facilitar la 
democratització de recursos. 

Usabilitat: La usabilitat del web és molt senzilla i intuïtiva. Conté els apartats habituals (qui som, què fem, 
recursos i materials, bloc i mètode de contacte) i es pot accedir a continguts, clickant + o linkant a pdf o 
webs externes.

Continguts: Els principals continguts que es presenten/comparteixen a través d’aquest web són 
principalment informació de projectes que ha desenvolupat l’entitat en clau de perspectiva de gènere, 
materials didàctics (principalment guies), presentacions d’algunes formacions o fitxes didàctiques de 
formacions que realitzen.

Públic que l’utilitza: Entitats que volen contractar els serveis d’aquesta cooperativa.

#5. Candela, cooperativa d’acció comunitària i feminista
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CONCLUSIONS DEL BENCHMARKING. Què trobem a internet sobre pers-
pectiva de gènere i disseny?

Internet és el gran repositori d'informació sobre qualsevol temàtica que ens puguem imaginar. 
Però què trobem sobre perspectiva de gènere i concretament sobre disseny feminista. Quina 
és la millor manera d'organitzar la informació perquè sigui més fàcil de trobar? Existeix ja de 
tot o ens consta trobar la informació? 

Manca de webs amb recursos sobre perspectiva de gènere

Més enllà de recursos de l’administració pública o l’entorn universitari, que són els que 
predominen més en referència a com aplicar la perspectiva de gènere (sobre tot per a la 
provisió de serveis públics), existeien poques plataformes que ofereixin informació sobre 
perspectiva de gènere que sigui pràctica, accessible i centralitzada. Aquest fet, sense cap 
dubte, dificulta que professionals del disseny puguin trobar informació que pugui ser d’utilitat 
de forma senzilla. 

Així, si qualsevol professional vol conèixer eines i recursos per aplicar la perspectiva de gènere 
a la seva praxis professional, ha de surfejar per diferents cercadors i webs, per poder obtenir 
algun tipus d’informació. Complementàriament, més enllà d’articles diversos que es poden 
trobar (i molts d’ells són de caràcter més acadèmic que divulgatiu), no esdevé fàcil que 
qualsevol persona (o en aques cas, potencials clients) coneguin en què consisteix el disseny 
feminista i els seus beneficis, més enllà de l’impacte social que pot tenir.

En general, els webs visitats que contenen els millors recursos no tenen identitat pròpia, ja que 
foment part de webs institucionals.

Seleccionar bé ens ajuda a anar al gra

Tots els webs que contenen recursos sobre perspectiva de gènere tenen un sistema de 
selecció d’informació que facilita l’accés als  recursos que es necessiten. Així, es pode cercar 
informació a través de diferents paràmetres: categories (tipus de recurs que interessa 
consultar, com ara guies, caixes d’eines, articles, etc.) i disciplines (en el cas del toolkit sobre 
gènere de la UOC). Així, qualsevol eina que es generi, ha d’oferir la possibilitat de poder triar el 
tipus d’informació al que es pot accedir.

Menys és més

Com se sol dir, menys és més. Així, que esdevé més rellevant que un web contingui material 
útil, de qualitat i pràctic molt ben seleccionat, que no pas generar un gran inventari de 
documentació variada (articles acadèmics, manuals, guies, vídeos...), el contingut dels quals 
no sigui pràctic i faciliti que la persona professional pugui conèixer eines pràctiques aplicables 
des del primer moment. Per exemple, l’Ajuntament de Barcelona té diverses guies dissenyades 
amb documentació deplegable que facilita informació molt pràctica, no sent necessari 
navegar entre múltiples documents interminables.

Poques però efectives funcionalitats complementàries 

Tenir accés a xarxes socials amb informació més actual i diversa, tenir accés a inscripcions 
a formacions o newletters facilita que la pàgina sigui més dinàmica. En tot cas, es prima més 
la senzillesa i evitar “soroll” innecessari en el web, que no pas generar un excès de materials i 
funcionalitats que fan més difícil la navegació.

5.5.1.2. Qüestionari a professionals del disseny

Com hem comentat amb anterioritat, es va administrar un qüestionari a 26 persones (entre 
les quals 22 dones) per a explorar els seus coneixements sobre perpectiva de gènere i disseny i 
quines eines pensaven que serien d'interès. 

En aquest sentit, i en rleació amb el present apartat, analitzarem les preguntes que es van 
plantejar en el qüestionari.
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Creus que tindria sentit crear alguna eina que incorporés informació sobre com aplicar la 
perspectiva de gènere en el disseny?

En el cas que la teva resposta hagi estat afirmativa, quin tipus d’eina penses que seria més útil?
• Mòdul formatiu
• Vídeo explicatiu
• Publicació física o digital (revista, article…)
• Guia en format pdf
• Plataforma web amb recursos i eines
• Aplicació mòbil
• Algun tipus de joc amb fitxes
• Llibre 
• Espai amb links d’interès

Quins continguts t’agradaria que tingués una plataforma sobre aplicació de perspectiva de 
gènere en el disseny? (Tria màxim 6)

• Glossari de conceptes vinculats amb perspectiva de gènere
• Guies de com aplicar la perspectiva en diferents àmbits del disseny
• Caixa d’eines amb materials, fitxes, etc. per a poder incorporar en el procés de disseny
• Bibliografia específica
• Banc d’imatges de persones reals
• Bones pràctiques d’incorporació de perspectiva de gènere en el disseny
• Tutorial/formació sobre com incoporar la perspectiva de gènere en el disseny
• Visibilització de dones en l’àmbit del disseny
• Entrevistes a professionals perquè expliquin les seves experiències
• Notícies
• Exemples de com s’aplica la perspectiva de gènere en altres disciplines (món educatiu, etc.)
• Introducció als feminismes

Els principals resultas es podrien resumir en: 

Necessitem eines per a aplicar perspectiva de gènere en el disseny

Un aplastant 100% de les persones enquestades consideraven que és necessari que existeixin 
eines que ajudin a facilitar als i les professionals del disseny l’aplicació de la perspectiva de 
gènere en la seva praxis.

Sobre tot pensen que hauria de ser una plataforma web amb recursos i enes (73%), una guia 
amb format pdf (54%) o algun vídeo explicatiu (38,5%) o mòdul formatiu (34%).

En tot cas, una plataforma que incorporés com aplicar la perspectiva de gènere en el disseny, 
hauria d’incorpora guies específiques (88%), bones pràctiques (73%), algun tutorial/formació 
que ajudi a entendre com s’aplica la perspectiva de gènere en el disseny (65%), glossaris 
de conceptes i caixes d’eines amb materials (57% respectivament), exemples d’altres àmbits 
professionals (57%) o visibilització de dones en l’àmbit del disseny (53%). 

Sense cap dubte les dades facilitades són claus, d'una banda, per a validar la necessitat 
de generar una plataforma web que inclogui diferents informacions sobre disseny amb 
perspectiva de gènere que sigui accessible, pràctica i que contingui informació d'interès 
adaptada per a professionals dels dissent que necessitin eines específiques per a incorporar 
la perspectiva de gènere als seus dissenys, i en segon lloc, per a identificar quina informació, 
continguts i materials consideren que són necessaris a l'hora d'estructurar el web.
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Què creus que és la perspectiva de gènere en el disseny?

Com et situaries en quant a sensibilització i coneixements sobre perspectiva de gènere?

Creus que apliques la perspectiva de gènere en els teus processos de disseny?

Quins creus que són els principals obstacles per a aplicar la perspectiva de gènere en el disseny?

Quins continguts t’agradaria que tingués una plataforma sobre aplicació de perspectiva de gènere en el disseny? 

Com creus que s'haurien d'organitzar els continguts?

5.5.1.3. Resultats entrevista dissenyador/a

Tenint en compte que les dades recollides per a conceptualitzar i definir els principals ítems 
del web s'han a través de qüestionari amb opcions tancades, pensem que és clau copsar la 
informació de forma més oberta a través d'una entrevista a una persona dissenyadora.

En aquest sentit, hem preguntat a través d'una entrevista semiestructurada a una 
dissenyadora que ens ha donat la seva visió sobre disseny amb perspectiva de gènere, com 
es pot aplicar aquesta mirada a processos disseny, quins són els principals obstacles que s'hi 
troba i com s'imagina el web de Travessant de lila el disseny.

Sobre perspectiva de gènere en el disseny

La nostra entrevistada pensa que la perspectiva de gènere en el disseny és "pensar els 
projectes des de la igualtat, eliminant prejudicis i estereotips propis de la nostra societat 
heteropatriarcial, acceptant i visibilitzant totes les diversitats i dissenyant també per a les 
persones que històricament no han tingut veu com a col·lectius oprimits".

Així, hem de partir del qüestionament de la nostra pròpia manera de veure el món, que segur, 
de forma inconscient, incorpora estereotips.

Com s'aplica la perspectiva de gènere en els processos de disseny

La nostra entrevistada ens comenta que es considera una persona amb sensibilitat i un 
coneixement mitjà sobre polítiques de gènere i que intenta aplicar aquesta en els seus 
dissenys (disseny gràfic i disseny web principalment). 

Tanmateix, ens explica que, revisant dissenys i eines utilitzades, s'adona que moltes vegades, 
sense adonar-se'n, ha tingut en compte estereotips tradicionals: assignar rols estereotipats a 
arquetips (homes més segurs i exitosos, dones més dubitatives, mesures i conductes d'home 
com a referència), ús de color i tipografia més "femenines" per a projectes adreçats a dones...). 

Habitualment aplica la perspectiva de gènere a través de l'ús de llenguatge no sexista, 
intentant posar fotos amb persones diverses i evitant reflexar rols tradicionals. 

No obstant, comenta que això ho fa de forma intuïtiva però que no utilitza cap eina o 
metodologia específica per a tenir-ho en compte i no revisa després amb cap eina de 
contrast (checklist, etc.).

La por a no cumplir expectatives del/a client si s'aplica perspectiva 

de gènere

Malgrat que el disseny incorpora la creativitat i innovació en el seu ADN, ens comenta que 
moltes vegades ens fa por "lluitar" contra els estereotips de gènere en fer un encàrrec en 
el que no se'ns demana explícitament. Al final dissenyem per a poder accedir a la societat 
actual, la qual té incorporats molt estereotips i fa por que en ser innovadores des de la 
persectiva de gènere la gent no se senti interpelada a través del nostre disseny i aquest no 
assoleixi els seus objectius comunicatius i/o comercials.
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Altres barreres per aplicar la perspectiva de gènere en el disseny

Encara cal fer molta pedagogia amb clients/es, altres professionals i usuariat per aplicar la 
perspectiva de gènere en el disseny. Potser es confon la seva aplicació en el disseny amb 
disseny més activista, de forma que seria convenient poder aclarir que no tot disseny que 
incorpora persectiva de gènere té un objectiu polític, sinó que només pretén expressar una 
manera de veure la societat des de la seva diversitat. 

Així, cal fugir de la visió de que el disseny amb perspectiva de gènere o disseny feminista és 
una eina política, sinó que s'ha de pensar que són eines per arribar de forma més efectiva 
al nostre públic. Cal tenir en compte també que quan s'intenta aprofundir en com es pot 
aplicar la perspectiva de gènere en el disseny, generalment costa que algú concreti en eines 
específiques, tips... Quan busques informació normalment trobes sobre tot bibliografia que 
moltes vegades és molt acadèmica, extensa i difícil d'entendre per a un públic general.

Cal suport per a aplicar la perspectiva de gènere de forma senzilla  

Si com a professional tens certa sensibilitat sobre la pespectiva de gènere intentes cercar 
recursos per a millorar la manera d'aplicar-la. Malauradament no és senzill trobar informació 
senzilla i pràctica i molt menys de forma centralitzada. I fins i tot després de fer l'esforç, no es 
té massa clar si s'ha aplicat de forma correcta. 

Si a això hi sumes que normalment els o les clientes no demanen tenir en compte aquesta 
mirada, esdevé tot un esforç professional intentar oferir una visió feminista del disseny.  

Per això, és necessari - més enllà dels debats teòrics - començar per algun lloc i generar 
recursos fàcils de trobar i utilitzar per a poder incorporar la perspectiva de gènere ni que 
sigui de forma molt senzilla. Així, un web en el que hi hagi guies, argumentaris, tips, checklist, 
tendències i exemples podria ser molt útil per a professionals del disseny. 

Cal sobre tot, que sigui informació molt fàcil de trobar (sistema d'etiquetes, organitzada 
per temàtiques), que eviti massa discursos teòrics o de posicioment polític (que poden ser 
contraproduents) i que pugui estar en diferents formats (formació, vídeos, llistats, guies, eines 
pràctiques, etc.) que facilitin la seva consulta de forma relativament ràpida. 

També seria interessant que hi hagués un espai per a poder fer consultes (o tenir apartat de 
FAQs) per poder contrastar dubtes. 

Respecte a possibles maneres d'organitzar els continguts i/o funcionalitats seria interessant:
• Poder seleccionar per categories (àmbit del disseny) i tipus/format de contingut.
• Poder cercar amb paraula clau els continguts relacionats amb la teva demanda.
• Que hi hagi molts exemples fàcils de trobar
• Que hi hagi continguts molt bàsics i fàcils d'entendre, però que hi hagi la possibilitat de 

poder aprofundir si t'interessa.
• Que no hi hagi massa informació, que fa que al final et desmotivis i desisteixis en la teva 

cerca.
• Incorcoporar molt material visual: moltes imatges, vídeos, etc.
• Que algú t'ajudi si tens dubtes o et recomani coses
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Preferències per cercar utilitat de l’aplicació

• Informació a un sol click, ràpida de trobar
• Sistema de selecció d'informació múltiple (àmbit i tipus de recurs)
• Sistema d'etiquetes que sigui molt operatiu
• Informació ordenada amb menú senzill amb poques opcions
• Hipervincles per accedir a informació addicional, si s'escau
• Utilitat de l’aplicació
• Botons de cerca i faqs accessibles
• Poder anar a pantalla principal des de qualsevol pantalla
• Disseny atractiu i minimalista
• Navegació intuïtiva
• Evitar excés d'informació
• Poder valorar recurs i compartir-lo
• Poder descarregar plantilles i documents
• Ordenar per: data última actualització, tema, àmbit, format

5.5.1.4. Mapa d'afinitat

Els mapes d'afinitat són una eina molt útil per a poder agrupar la informació obtinguda amb les tècniques 
d'investigació utilitzades (en aquest cas benchmarking, qüestionar i entrevista). Partim de la nostra pregunta 
d'investigació per a tenir present que els continguts s'adeqüin a la nostra demanda inicial.

Materials pràctics

• Decàleg de com dissenyar amb 
perspectiva de gènere

• Bones pràctiques sobre perspectiva 
de gènere en disseny 

• Guies per aplicar perspectiva de 
gènere en disseny

• Caixa d'eines (plantilles, checklists...)
• Tutorial i/o vídeos

Estar al dia

• Curiositats, esdeveniments, 
notícies i tendències

• Comptes a seguir en xarxes 
socials sobre disseny amb 
perspectiva de gènere

• Top 5 documents més utilitzats
• Top 5 documents millor valorats
• Bloc o newsletter

Espai col·laboratiu

• Comparteix troballes 
interessants

• Fes la teva consulta
• Recomana
• Participa a hackeig feminista
• Fem comunitat

Sobre feminismes

• Història del feminisme
• Glossari de conceptes
• Exemples/guies d'aplicació 

de perspectiva de gènere en 
altres àmbits

• Bibliografia o webs d'interès

Sensibilització

• Visilització dones en disseny 
(Podcast Women at work, 
webs de herstory)

• Estadístiques sobre dones en 
el disseny

Com podem promoure que la professió del disseny 
incorpori la perspectiva de gènere 
en els seus processos de disseny 

a través d’una plataforma digital? 

Sobre nosaltres

• Qui som
• Guia ràpida d'us de la 

paltaforma
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5.5.2. Modelat amb perspectiva de gènere

El modelat i les tècniques que s'hi apliquen esdevenen un punt de partida molt positiu a 
l'hora d'incorporar la perspectiva de gènere en el disseny, ja que com altres metodologies de 
Disseny Centrat en les Persones parteixen de la mirada de posar a les persones al centre del 
disseny. Tanmateix, s'ha de donar un pas importat a l'hora de reflexionar sobre com s'apliquen 
aquestes tècniques (com ens imaginem els arquetips i emocions associades, etc), perquè és 
aquí on habitualment es comet l'error de pensar des d'un punt de vista esbiaixat des d'una 
visió androcèntrica i atribuïm rols, pensaments i maneres de fer estereotipades sense adonar-
nos-en.

Pel que fa al Disseny d'Interacció, en la fase de modelat visualitzarem el nostre usuariat i els 
seus comportaments vinculats a l’experiència a partir d’exemples imaginats (definició de 
persones i formulació d’escenaris i user journeys), que ens ajudaran a identificar els requisits 
necessaris de la nostra aplicació.  

En aquest sentit, tindrem en compte els següents ítems de la llista de verificació de la Guia  
d'Elaboració de webs amb perspectiva de gènere de l'Instituto Andaluz de la Mujer:

• S'han identificat diferències, simil·lituds i desigualtats entre dones i homes (i gènere no 
binari) respecte a la temàtica objecte del lloc web?

• S'han identificat les necessitats de les dones potencials usuàries?
• En la definició de l'usuari/a tipus, s'han contemplat els patrons d'ús i les expectatives de les 

dones?
• Es preveu incloure continguts espefícics d'igualtat relacionats amb la temàtica del lloc 

web?
• Les eines o serveis del lloc web (xats, qüestionaris, formularis...) s'han pensat tenint 

en compte les diferències d'ús que es poden donar entre els diferents gèneres? (ús 
discontinu, falta de temps, seguretat...).

En base a les respostes que contemplem, decidirem si en elaborar el perfil de persona o 
altres materials cal diferenciar entre home, dona o no binari o podem tenir en compte altres 
paràmetres (motivacions, coneixements  i tipologia d'ús) a l'hora de fer els arquetips, podent 
així no expressar cap gènere prèviament.

5.5.2.1. Mapa d’empatia

El mapa d’empatia és una eina que permet formalitzar personas aprofundint en la descripció 
emocional i contextual d’aquests tipus d’usuaris/es. 

En aquest cas, hem pres com a referència un/a professional del disseny, fent-nos les 
preguntes anteriors per a definir més concretament si val la pena de generar més d'un 
perfil en base al gènere (pe. home, dona i no binari) o potser és suficient crear un únic perfil 
sense determinar el gènere  però tenint en compte altres característiques com interés, 
coneixements, etc. 

Així, hem pensat que en aquest cas el que té més sentit seria crear mapa d'empatia (i 
posteriorment persona) d'una persona professional del disseny, sense especificar gènere: tant 
la imatge (extreta de la plataforma www.generphotos.vice.com) com els continguts del mapa 
d'empatia es podrien atribuir perfectament a qualsevol gènere. 

Per tant, hem pensat i reflexionat molt conscient els diferents missatges que formen part 
d'aquesta eina per a evitar qualsevol estereotip o obviar conductes necessàries per a que tots 
els gèneres es puguin sentir interpelats.



Haig de tenir cura amb què el/la 
client no pensi que estic fent el que 
no toca

Imagino que això va 
d'incorporar llenguatge 
no sexista i posar gent 
de diferents gèneres, 
races, complexitat 
física, etc. a les 
imatges.

La veritat és que no 
sé per on començar 
i tinc por de no 
aplicar bé les eines

Això d'aplicar la 
perspectiva de 
gènere és molt 
teòric, complex i al 
final ningú sap ben 
bé com fer-ho

Això del feminisme 
és molt polític 

Si el teu client/a no 
t'ho demana, no facis 
res per aplicar la 
perspectiva de gènere

En canvi, en 
general, continuem 
atribuïm els 
mateixos rols al 
mateix gènere i el 
disseny ho té molt 
en compte.

La veritat que també 
s'està incorporant 
força el llenguatge 
inclusiu com a quelcom 
habitual

Cada cop més, hi 
ha empreses "de 
tota la vida" que 
incorpora altres 
rols i tipologia 
de persones en els 
seus projectes 

Què PENSA I SENT?

Què ESCOLTA? Què VEU?

Quan dissenyo, intento 
utilitzar llenguatge 
neutre i no caure 
massa en estereotips

Estic a favor de la 
igualtat de gènere, però 
tampoc soc activista, 
així que no vull ser molt 
radical en implementar-la

Què DIU I FA?
Presto atenció i guardo 
dissenys que crec que 
són inspiradors per a 
incorporar perspectiva 
de gènere

Si el web mola, 
n'aprendré molt de com 
aplicar la perspectiva 
de gènere en el disseny

Intentaré comentar a la 
feina el que aprengui, 
per veure si podem 
tenir-ho més en compte a 
nivell d'equip 

RESULTATS

Si sapigués com fer-ho, 
agafaria uns elements 
bàsics sobre perspectiva 
de gènere i els aplicaria 
sempre

ESFORÇOS

Sempre que he intentat buscar 
info, no acabo de trobar res 
que sigui interessant i útil, i 
a sobre no tinc gaire temps

Alex, disseny gràfic, vol incorporar eines de 
persectiva de gènere però no sap ben bé 

com

M'agradaria fer algun 
curs sobre perspectiva 
de gènere pel meu 
compte per entendre-ho 
una mica millor

Si innovo per incorporar la 
perspectiva de gènere, igual 
l'usuariat final no se sent identificat

5.5.2.1. Mapa d’empatia
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5.5.2.2. Escenaris

Escenari 1: Buscar eines concretes per a poder incorporar en un projecte de disseny gràfic que està 
desenvolupant actualment des de l'ordinador de la feina

L'Alex està desenvolupant un project de disseny gràfic (catàleg) en el que la client li ha dit que volia tenir en 
compte la perspectiva de gènere.

Com que no té clar com incorporar-la vol cercar informació (guies o eines) que li ajudin a poder dur a terme 
l'encàrrec de forma correcta. El deadline és força urgent, així que ha d'anar al gra per a poder presentar una 
proposta de disseny dins del  termini.

Per assolir aquesta fita, busca a google "perspectiva de gènere en el disseny" i un dels resultats és la 
plataforma Travessant de lila el disseny. Com que té poc temps selecciona "disseny gràfic" i "guia". De 
les diferents informacions obre una guia que es descarrega per consultar. Torna enrere i busca un altre 
document que s'envia per correu electrònic. Al buscador cerca "perspectiva de gènere per a catàlegs 
comercials". D'entre les opcions surten algusn exemples de bones pràctiques, un checklist i diversos links 
d'interès que comparteix al grup de telegram de la feina, que és el que utilitza per a la feina.

L'Alex sent molta satisfacció per haver pogut resoldre la situació de forma tan ràpida, trobant informació 
molt pràctica i fàcil de consultar en el mateix espai web. També ha pogut descarregar-se i passar-se la 
informació a través del telegram i correu electrònic, fet que li ha ajudat a anar més ràpid. 

Escenari 2: Consulta a través del mòbil conceptes sobre feminisme i perspectiva de gènere al web 
Travessant de lila el disseny.

L'Alex està al tren de camí a casa i vol aprofitar el trajecte per a consultar temes més conceptuals sobre 
disseny amb perspectiva de gènere del web Travessant de lila el disseny.

Entra al web i clica directament a l'apartat que té continguts més complets sobre feminisme i perspectiva de 
gènere. Veu interessant la història del feminisme i llegeix el text. Després consulta en el glossari de feminisme 
i com que ho veu molt interessant  el valora. Quan acaba, tria "vídeos" de la selecció formats i mira un vídeo 
sobre una conferència de disseny amb perspectiva de gènere. Com que no li dona temps a acabar-lo 
decideix posar-lo com a favorit i enviar-se'l per whatsapp per a tenir-lo més a mà quan arribi a casa.

L'Alex pensa que ha pogut aprofitar molt bé el temps de trajecte per a poder peepejar continguts 
interessants sobre aquesta matèria i ha pogut aprendre una mica més sobre el tema. 

L’escenari és una metodologia de modelat de caràcter narratiu que permet explorar el 
possible ús d’un sistema des de la perspectiva de l’usuariat. 

Per tal de plasmar en aquesta metodologia tota la informació extreta de l'arquetip de 
persona, el text que conforma aquesta eina ha de partir de la selecció de l’objectiu de 
l’escenari (que no és res més que la tria d’una de les activitats més representatives que 
desenvoluparà la persona  en el marc de la interacció amb el web) i a partir d’aquí definir com 
es desenvolupa l’activitat tenint en compte l'objectiu que es vol assolir, la seva relació amb 
els objectius d’experiència, finals i vitals que es desprenen dels arquetips i com se soluciona la 
demanda de la persona a través de l’ús de del web.

En aquest sentit, els escenaris triats en el marc d’aquest treball responen a algunes de les 
activitats més significatives que desenvoluparà la persona que s'ha generat, que sense cap 
dubte representen els principals comportaments de part de les persones que consultaran el 
web per a obtenir informació sobre disseny amb perspectiva de gènere.



Edat: 36
Formació: Grau en comunicació audiovisual i master en 
disseny gràfic.
Ocupació: disseny gràfic i web
Anys d'experiència: 12
Localització: Esplugues de Llobregat

Alex, disseny gràfic, vol incorporar eines de perspectiva de gènere però no sap ben bé com

Objectius finals

Personalitat

Coneixements i skills

Bio
A l'Alex li apassiona el disseny i des de fa 4 anys 
treballa  en un estudi de disseny amb unes 20 
persones més. 

Des de fa 3 anys s'encarrega de gestionar  
encàrrecs complets (visita a client/a, 
conceptualització i desenvolupament), sobre tot en 
projectes de  disseny gràfic i web.

L'Alex té molt poca disponibilitat de temps quan surt 
de la feina, així que aprofita el temps del trajecte de 
tren per a poder llegir, mirar info, etc.

Curiositat

Introversió                                          Extraversió

Passivitat                                                 Activitat

Paciència                                         Impulsivitat

“dissenyar és donar resposta a les necessitats de la 
nostra societat ”

Creativitat                                                     

Capacitat d'anàlisi                                                      

Planificació i organització

Eines de disseny: paquet Adobe                                                 

Xarxes socials                                                

Perspectiva de gènere                   

Conèixer tips per aplicar la perspectiva de gènere en els seus dissenys 

Conèixer de forma senzilla què és el disseny feminista

 + 

Frustracions
 - Inseguretat respecte a coneixements previs sobre aquest àmbit. 

Si no aprèn de forma ràpida es desmotiva.
Sempre que ha cercat informació sobre aquest tema no ha sabut com 
aplicar-la.

Hobbies: família/amistats, disseny, música, sèries i 
running

 - 

Motivacions

Aprendre                                                      

Responsabilitat

Generar oportunitats 
professionals                                                      - 

Objectius d’experiència

 + 

Fer dissenys tenint en compte elements de perspectica de gènere

Compartir els seus coneixements amb col·legues de la feina.

 + 

Objectius vitals

 + Conèixer i aprendre sobre les noves tendències del disseny

Aplicar el disseny per a poder respondre a les necessitats de la societat

Ser millor professional del sector

 + 

 + 

Transformació social                                                 

5.5.2.2. Persona

 + 
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Cerca documents per selecció múltiple

Accions

Oportunitats

Objectiu (escenari 1): Buscar eines concretes per a poder incorporar en un projecte de disseny gràfic que està desenvolupant actualment des de l'ordinador de la feina

Cal que el disseny sigui atractiu i sintètic, 
perquè si nó es pot caure en què el web 
sembli massa complicat o poc interessant. 

A llistat s'ha de veure la informació mínima de 
cada element que ajudi a poder preveure el 
contingut.

Touchpoints

Emocions

Consulta documents del llistat

            
Obre pàgina 

web
Consulta llista 
d'informació 

que li surt

            
Selecciona 

àmbit i 
categoria del 
desplegable

            
Clicka a 

document 
que li 

interessa que 
s'obre per 

llegir-lo

            
Es 

descarrega 
document

En obrir 
document, el 
comparteix a 

través de correu 
electrònic

A pantalla principal

Painpoints

 
Torna a 

la pàgina 
principal

Curiositat per veure 
com serà

Si les paraules a cercar que es posen no 
estan etiquetades, potser no s'arribarà a 
la informació que es vol.

 
Posa paraules clau a 

l'apartat de cerca

A pantalla principal

Cerca documents per paraules 
clau

 
Consulta llista 
d'informació 

que li surt i obre 
document

Content d'haver pogut 
desenvolupar la tasca

 
Surt de la 

pàgina

En aquesta pantalla inicial cal ubicar la 
informació/highlights més novedosa, 
interessant i innovadora per atreure l'atenció

 
Va cap 

enrere per 
mirar altres 
documents 

del llistat

Inseguretat perquè 
no saps  si estàs 
posant paraules 
claus de cerca

Pantalles que s’han de passar

 
Clicka a 

document 
que li 

interessa

Comparteix 
document per grup 

de telegram

Comparteix document Comparteix document

Interès per veure recursos/
informació que hi ha 

Tasca 
obligatòria 

avorrida

A pantalla document

Concentració, 
interès i 

satisfacció per 
la utilitat del 

contingut

Tasca 
molesta i 
avorrida

Concentració, 
interès i 

satisfacció per 
la utilitat del 

contingut

Pantalla llistat selecció

Informació 
en llenguatge 
estàndard, atractiva 
i en estructura.

Si al llistat surt la informació 
principal, es podria generar 
opció per a compartir des 
d'allà mateix, sense haber 
d'obrir el document per 
a compartir-lo (moltes 
vegades mirem en 
diagonal i ens compartim 
arxius per a consultar-los 
en un altre moment).

Si la informació no 
està ben estructura, 
utilitza llenguatge 
complex o és massa 
llarga es pot perdre 
l'atenció i deixar de 
llegir.

Tenir molt clars 
els botons per 
anar enrere per 
evitar sortir del 
web

A pantalla document

S'ha de fer dos 
clicks per obrir 
document i 
compartir-lo. Si no 
interessa tornar 
enrere. Pot ser molt 
tediòs

Si és el document 
que t'interessa 

perfecte. Desconcert 
si obres un que al 
final no t'interessa 
compartir i has de 

tornar enrere

Tasca 
obligatòria 

avorrida

Cal que sigui 
molt intuitïu  i 
accessible 
poder anar 
a pàgina 
principal

El cercador i 
desplegable hauria 
d'estar sempre a 
capçalera, per no 
haver d'anar enrere 
per cercar altres 
coses. Opció obrir en 
pantalla apart

Si definim etiquetes sobre 
continguts temàtics serà més fàcil 
que es pugui trobar informació 
perquè es veuran més conceptes 
clau que no pas la categoria i tipus 
de document.
També es podria posar una 
tercerca opció de temàtica

A pantalla document

5.5.2.3. User's journey

Si és el document 
que t'interessa 

perfecte. Desconcert 
si obres un que al 
final no t'interessa 
compartir i has de 

tornar enrere
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Cerca documents per selecció múltiple

Objectiu (escenari 2): Consulta a través del mòbil conceptes sobre feminisme i perspectiva de gènere al web Travessant de lila el disseny.

Consulta informació

            
Obre pàgina 

web
Consulta en  

diagonal
 llista 

d'informació 
que li surt

            
Selecciona 

apartat 
continguts 
feminisme i 
perspectiva 
de gènere 

(aprofundeix)

            
Clicka a 
apartat 

història del 
feminisme

            
Veu altra 

informació 
relacionada: 
glossari de 
feminisme 

Comparteix vídeo a 
través de whatsapp

 
Tanca web

 
Selecciona "Vídeos" 
al desplegable de 

format i clica a 
cerca "història del 

feminisme"

 
Del llistat que surt, 

clicka a vídeo que li 
interessa

Comparteix vídeo

Cal que el disseny sigui atractiu i sintètic, perquè 
si nó es pot caure en què el web sembli massa 
complicat o poc interessant. 

A llistat s'ha de veure la informació mínima de 
cada element que ajudi a poder preveure el 
contingut. Si es poden seleccionar molts apartats 
(més de 2 per categoria, per exemple) el filtre 
resulta ineficient.

A pantalla principal

Tranquil·litat, 
ja ha entrat 

anteriorment

En aquesta pantalla inicial cal ubicar la 
informació/highlights més novedosa, 
interessant i innovadora per atreure l'atenció

Pantalles que s’han de passar

Interès per veure recursos/
informació que hi ha 

Sorpresa i 
satisfacció 
per veure 
un altre 

contingut 
interessant 
relacionats

A pantalla contingut història del feminisme

Concentració, 
interès i 

satisfacció per 
la utilitat del 

contingut

Concentració, 
interès i 

satisfacció per 
la utilitat del 

contingut

Pantalla apartat 
feminismes Pantalla llistat vídeos

Informació en llenguatge estàndard, 
atractiva i en estructura. 

Que en seleccionar un contingut posi 
continguts relacionats a un costat visibl 

Que es puguin 
compartir vídeos (i 
perquè no la resta de 
documents a través 
de xarxes socials 
també)

Si la informació no està ben 
estructura, utilitza llenguatge 
complex o és massa llarga es 
pot perdre l'atenció i deixar 
de llegir.

Si per consultar 
qualsevol altra 
informació cal anar 
a menú principal, 
la gent no consulta 
més.

Si no hi ha opció directa 
a compartir vídeos, 
resulta inoperatiu, ja 
que és un material 
que normalment es 
comparteix i es pot fer 
viral

Alegria i interès 
perquè quan 

tingui un 
moment el vol 

acabar de mirar 
amb calma

Tasca 
obligatòria 

avorrida
Curiositat 
per veure 
quina info 

hi ha 

El vídeo s'ha de poder veure 
des de la pàgina actual 
(que es pugui fer gran). 
També s'ha de poder obrir 
en finestra apart

o content 
d'haver-
la pogut 

desenvolupar

            
Llegeix 

contingut

            
Clicka per accedir 

a la informació
 i llegeix

Pantalla glossari i finestra emergent 
per escriure comentari

Valora i escriu 
comentari

Cerca vídeosValora

A capçalera ha 
de sortir sempre 
selecció múltiple per 
estalviar pantalles 
i "enganxar" per 
buscar més

Si per consultar 
qualsevol altra 
informació cal anar 
a menú principal, 
la gent no consulta 
més.

Si es facilita i 
promou que 
la gent valori 
i afegeixi 
comentaris, 
el web estarà 
més enriquit i 
actualitzat

Satisfacció per 
haver pogut 

donar la seva 
opinió

Curiositat 
per veure 
quina info 

hi ha 

Curiositat 
per veure 
de què va 

el vídeo

5.5.2.3. User's journey

Accions

Oportunitats

Touchpoints

Emocions

Painpoints
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Requisits funcionals (què ha de fer el web)

• Web en català i castellà
• Informació a un sol click, ràpida de trobar
• Sistema de selecció d'informació múltiple (àmbit, tipus de recurs i temàtica)
• A cada motor de selecció (pe. àmbit) només es podrà seleccionar un, ja que posar massa filtres és contraproduent ja 

que la cerca resulta inefectiva.
•  el web ha de permetre tenir un espai en el qual les persones que la visiten puguin recomanar i adjuntar materials, etc.
• Cal que hi hagi un formulari per a poder inscriure's a newsletter
• El web ha de permetre actualitzar repositori de comptes de xarxes socials d'interès
• Que tant l'apartat de selecció múltiple com la cerca estigui a l'encapçalat de totes les pàgines
• Sistema d'etiquetes que sigui molt operatiu
• Hipervincles per accedir a informació addicional, si s'escau
• Poder anar a pantalla principal des de qualsevol pantalla
• El web ha de ser lliure d'anuncis
• Ha de El web ha de ser lliure d'anuncis permetre una navegació intuïtiva i accessible
• Poder valorar i comentar recurs
• Poder compartir documents per xarxes socials i missatgeria des del llistat de cerca o des del propi document/vídeo
• Que documents o vídeos es puguin obrir en finestra apart
• Poder descarregar plantilles i documents

Requisits no funcionals (com ha de ser)

• El web tindrà una imatge corporativa pròpia
• Disseny atractiu i minimalista
• 
• La navegació ha de ser fàcil, ràpida i intuïtiva.
• El web ha de ser segur i mantenir dades 

emmagatzemades segures i protegides.
• La visibilitat del web ha d’adaptar-se a 

diferents dispositius (pantalla, laptop, mòbil i 
tauleta).

• El web ha de consumir poca bateria i dades
• Els arixus ha d e poder descarregar-se de 

forma ràpida.
• El web ha de ser útil
• Botons de cerca i faqs accessibles
• Evitar excés d'informació
• Informació ordenada amb menú senzill amb 

poques opcions

Requisits d’informació

• El web només accedirà a dades de correu electrònic 
facilitades en la inscripció al newsletter de la perona. No 
s'accedirà a ubicació ni es tindran en compte les dades 
personals per a enviar informació adicional o gestionar 
cookie, que no estiguin vinculades a millorar la navegació.

• El web contindrà informació relacionada disseny amb 
perspectiva de gènere i feminismes, concretament 
articles o textos en planes del web, documents addicionals 
(en format pdf preferentment), c, links a altres web, 
vídeos o altres formats que puguin ser d'interés per a les 
persones visitants al web.

• El web tindrà un repositori de comptes de xarxes socials 
de referents del disseny amb perspectiva de gènere que 
s'anirà actualitzant períodicament.

• Tota la informació s'actualitzarà de forma periòdica. 
• El web incorporarà informació sobre esdeveniments 

d'interés de tercers o propis generats en el marc del propi 
projecte de Travessant de lila el disseny (esdeveniments 
de hackeig feminista, jornades, etc.).

Requisits ambientals

• Tant l’accés, com l’ús, propostes, les persones implicades  o empreses col·laboradores en el desenvolupament 
i seguiment del web han d’estar alineats  i no incórrer en contradicció amb els Objectius de Desenvolupament 
Sostenible (ODS) de l’ONU en el marc de l’Agenda 2030, especialment amb els vinculats a educació de qualitat, 
igualtat de gènere, innovació i infrastructura, reducció de les desigualtats, producció i consum responsable, treball 
decent i creixement econòmic.

• El web  haurà de ser compatible amb els diferents sistemes operatius del mercat

5.5.2.5. Requisits web

A partir dels resultats obtinguts en aquesta fase de modelat s'identifiquen els següents 
requeriments web per a cobrir lees necessitats del disseny:
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5.5.3. Formalització de la interacció

En aquesta fase, un cop tenim més clars els requisits i continguts principasl del web, 
procediment a estructurar el web i definir els diferents fluxos d'interacció.

5.5.3.1. Etiquetatge i inventari de continguts

Una de les tècniques més utilitzades per a organitzar i etiquetar la informació des del punt de 
vista de les potencials persones usuàries és el Card Sorting.

Per a assolir aquesta fita, primer de tot s’han de definir els diferents continguts que ha de tenir 
l’aplicació que es desprenen de la fase d’investigació (i que es poden resumir en els requisits 
identificats de l’aplicació. Per a garantir que les etiquetes puguin ser enteses i organitzades de 
forma natural, evitant esbiaixos, cal tenir en compte aquests elements (Donna Spencer, 2009):

• El contingut ha de poder ser agrupat. No té sentit intentar que les persones organitzin 
coses que no tenen cap relació.

• No s’ha de posar conjuntament contingut específic i abstracte per a ser ordenat, ja que les 
persones posaran de forma natural el contingut més contret sota el més abstracte. 

• S’ha d’evitar barrejar contingut amb funcionalitats. 
• Evitar no influir en arribar a un resultat determinat, ja que aquesta tècnica vol tenir en 

compte noves mirades.
• Intentar utilitzar paraules que es puguin entendre. Sinó és així, les persones utlitzaran 

mètodes que poden no tenir sentit o simplement ordenaran alfabèticament. 

Tenint en compte les recomanacions anteriors, els continguts a organitzar i agrupar es 
presenten a continuació.

Cal aclarir que com estava previst utilitzar l’eina online Optimal Workshop per a desenvolupar 
aquesta tascta, només hem pogut incorporar 20 items en la versió gratuïta (en negre els ítems 
que no es van poder incorporar però que vam complementar posteriorment).. Es va llençar 
cardsorting per fer proposta de continguts que van contestar 7 persones (professionals del 
disseny). 

1. Decàleg de com dissenyar amb perspectiva de gènere
2. Bones pràctiques sobre perspectiva de gènere en disseny 
3. Guies per aplicar perspectiva de gènere en disseny
4. Caixa d'eines (plantilles, checklists...)
5. Tutorial i/o vídeos
6. Visilització dones en disseny (Podcast Women at work, webs de herstory)
7. Estadístiques sobre dones en el disseny
8. Qui som
9. Guia ràpida d'us de la plataforma
10. Història del feminisme
11. Glossari de conceptes
12. Exemples/guies d'aplicació de perspectiva de gènere en altres àmbits
13. Bibliografia o webs d'interès
14. Comparteix troballes interessants
15. Fes la teva consulta
16. Recomana
17. Participa a hackeig feminista
18. Fem comunitat
19. Curiositats i notícies
20. Comptes a seguir en xarxes socials sobre disseny amb perspectiva de gènere
21. Top 5 documents més utilitzats
22. Top 5 documents millor valorats
23. Bloc o newsletter
24. Els meus preferits
25. Esdeveniments
26. Cerca
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Dendograma

Similarity matrix

Aquest gràfic ens ajuda a veure el percentatge de vegades que els items s'agrupen de forma 
similar . En aquest sentit, els requadres vermells mostren les diferents tendèndies de relació 
d'elements que tindrà el nostre web, i que haurien de situar-se en apartats similars.

En aquest cas, el dendograma ens ajuda a fer una primera aproximació a l'arquitectura web.



5.5.2.2. Sitemap

Home
cerca

Selecció múltiple: àmbit i/o format i/o temàtica

Nosaltres

Qui som
Guia ràpida  d'us 
de la plataforma

Apliquem

Decàleg de disseny 
feminista

Bones pràctiques

Aprofundim

Història del feminisme

Tutorials i vídeos

Per estar al dia Comparteix coneixement

Bona pràctica x, y

Vídeo x, y

Caixa d'eines

Plantilles i fitxes

Checklists

Persona

Cocreació

Marxa exploratòria

Hackeig feminista

Autodiagnosi

Llistes verificació

LLista x, y

Guies metodològiques

Guia llenguatge inclusiu

Guia disseny web amb 
perspectiva de gènere

Guia disseny espais amb 
perspectiva de gènere

Glossari de conceptes

Exemples d'aplicació de 
perspectiva de gènere en 

altres àmbits

Exemple x, y

Bibliografia i webs 
d'interès

Llistat

comptes a seguir a XXSS

Esdeveniments

Recomana i comparteix 
troballes

Participa a hackeig 
feminista

Fem comunitat

Gènere i disseny en 2 
minuts

Top 5 documents 
més utiltizats

Top 5 documents 
més valorats

Menú principal

Dones en el disseny

Visibilització dones en 
disseny

Estadístiques dones en 
disseny

En funció de les diferents informacions recollides, el nostre web tindria l'estrutura que es 
mostra en aquest sitemap. Com podem veure:
• La Home i capcçalera incorpora sempre els apartats cerca i selecció múltiple, perquè des 

de cada pàgina es pugui tornar a fer selecció.
• Hi ha 7 calaixos principals d'informació (quadrats vermells) a partir dels quals pengen 

tots els continguts. Cada nivell de continguts s'identifica amb un color diferent.

La selecció mùltiple incopora:
• Ambit del disseny: disseny gràfic, disseny editorial, disseny web, identitat i marca, 

videojocs, disseny d'espais, senyalística, il·lustració, disseny de producte, packaging, 
visualització de dades, feminisme i disseny.

• Formats: bones pràctiques, decàleg, plantilla, podcat, vídeo, article, entrevista, guia, fitxa 
de metodologia o checklist

• Temàtiques: visibilització, llenguatge inclusiu, imatges inclusives

També es podrà estructurar la informació per ordenar per: data última actualització, àmbit, 
format
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5.6. Disseny d’interfícies

Un cop tenim definida l'estructura que tindrà el nostre web i quines seran les seves 
interaccions, ens enfoquem en quina imatge tindrà la nostra plataforma.

En aquesta part esdevé clau tenir molt clar com ens volem mostrar, amb quins valors volem 
que ens identifiquin i què volem comunicar.
 
Per assolir aquesta fita hem fet una reflexió interna sobre com ens volem posicionar, hem 
analitzat diferents referents i sobre tot hem tingut en compte els resultats de les fases 
anteriors en les que copsaven el nostre projecte amb professionals.

5.6.1. Identitat del projecte 

Partint dels resultats de les enquestes, entrevistes  i benchmarking realitzades en el marc 
d’aquest treball, Travessant de lila el disseny vol ser un web que afavoreixi l’ús i la difusió 
del disseny amb perspectiva de gènere, principalment per a professionals interessats en el 
disseny amb perspectiva de gènere (però no des d’una visió activista radical) o professionals/
estudiants que actualment no estan aplicant la perspectiva de gènere en el seu procés de 
treball, però que en són susceptibles.

Sense voler generar malinterpretacions o sembla massa simplistes, volem que Travessant 
de lila el disseny sigui un recurs "de base o primer nivell" d’accés fàcil, intuïtiu i universal per a 
què diferents professionals (amb graus d’interès, sensibilitats i coneixements diferent sobre 
el disseny amb perspectiva de gènere) trobin un repositori amb informació fàcil d’entendre i 
utilitzar per a poder afavorir la implementació de metodologies en la seva pràctica diària.

Així, la nostra imatge gràfica fugirà de la controvèrsia que transpiren els webs de col·lectius de 
disseny activista més radicals, tot potenciant una imatge moderna, acollidora,  respectuosa 
però ferma, que transmeti els valors de la perspectiva de gènere: igualtat, conciliació, 
generositat, confiança, força i energia.

En aquest sentit, la imatge gràfica que hem generat està aliniada amb els següents objectius:

• Transmetre tant els valors de la plataforma Travessant de lila el disseny  com dels 
continguts que s’hi ubiquen (confiança, respecte, valor, tolerència, energia i força).

• Col·laborar a organitzar i jerarquitzar la informació de forma coherent, senzilla i intuïtiva.
• Promoure una navegació fàcil, àgil i intuïtiva, evitant el “soroll” d’excés d’elements.
• Anar alineada amb altres continguts feministes referents que es troben a internet o a 

publicacions.

Per aquest motiu, per a desenvolupar aquesta part del treball, hem partit de l’anàlisi de 
diferents webs de col·lectius feministes,  il·lustradores o professionals del disseny amb 
perspectiva de gènere.



Travessant de lila el disseny

61

#1. Inma Hortas

Aquesta il·lustradora ubicada entre Madrid i Galícia, però 
de projecció internacional, defineix el su estil com gràfic, 
vibrant, resonant i meticulós, potenciant formes voluptuoses i 
elements singulars. 

Les seves il·lustracions estan inspirades en les emocions 
humanes, força de la dona, natura i situacions quotidines. 

• Ús del color rosa, blanc i negre com a colors corporatius
• A les seves il·lustracions la Inma combina diferents 

paletes cromàtiques amb colors vibrants on imperen el 
rosa, el verd, el lila, el blau i el groc.

• Les seves il·lustracions són un exemple molt clar de la 
il·lustració feminista (no només en temàtiques, sinó que 
també en l’ús de la imatge visual i el simbolisme).

#2. Sonia Pulido

Sonia Pulido és una il·lustradora catalana que combina la 
il·lustració amb la docència. Al llarg de la  seva trajectòria, la 
Sonia ha realitzat cartells (un dels seus clients habituals és 
l’ajuntament de Barcelona), cobertes de llibres, Il·lustracions 
per a revistes, publicitat, llibres il·lustrats, novela gràfica i fins i 
tot ha experimentat en la il·lustració a ceràmica.

El web de la Sonia Pulido ése auster (tipografia negra sobre 
fons blanc) i està basat principalment en presentar el seu 
portfolio.
Les seves il·lustracions, però, ens endinsen en el seu univers 
propi, en el que les dones són les principals protagonistes 
i ens movem en móns entre la faràndula, el circ i escenes 
urbanes i quotidianes.

Fa ús d’una paleta cromàtica de colors pàlids on impera el 
rosa, el blau, el verd i el groc.

#3. Guerrilla girls

Quan ens traslladem al món de l’activisme de col·lectius 
feministes, la imatge gràfica canvia radicalment i 
comencen a imperat tipografies i colors més radicals que 
volen expressar el seu posicionament polític i d’activisme 
transgressor.

En aquest sentit, les Guerrila Girls és un col·lectiu d’artistes 
activistes anònimes que reivindiquen a través de missatges i 
tècniques disrupvites el biaix de gènere que hi ha a les arts.

La seva imatge gràfica es basa principalment en la 
fotografia de dones (amb els rostres coberts amb una 
màscara de goril·la, que les caracteritza), l’ús de tipografies 
llampants, de gran contrast i amb molt ús de tipografia 
de fantasia (inspirada en el món dels comics o pel·lícules 
antigues de sèrie B), i l’ús del color negre (com a base), groc i 
vermell. 

Sense cap dubte, la seva imatge gràfica transmet una 
actitud provocadora, activista i radical.

5.6.1.1. Les meves referents

http://inloho.com/
https://soniapulido.com/
https://www.guerrillagirls.com/


Travessant de lila el disseny

62

#4. Oblicuas

Aquest altre col·lectiu feminista representa una altra 
manera de reivindicar el feminisme del disseny. Les 
Oblicuas són un grup de joves professionals del disseny 
que volen fomentar la reflexió sobre com la societat 
heteropatriarcal ha dissenyat els nostres objectes i es 
basen en l’ús de tècniques de hackeig feminista per a 
mostrar les necessitats d’escoltar a les dones en el món 
del disseny.

En aquest cas, la seva imatge gràfica és molt neutra (ús 
principalment del blanc i el negre) i contrast tipogràfic de 
tipografia amb i sense serifa.

Tenen, doncs, una imate gràfica molt neta, senzilla i 
minimalista. 

#5. Feminist design lab

Una altra manera de reivindicar el feminisme en el món 
del disseny és a través de la realització d’accions com 
els Hackathons (espais intensius d’intervenció sobre una 
temàtica concreta de forma col·laborativa entre diferents 
professionals, amb l’objetiu de sortir amb propostes 
específiques en finalitzar l’acció).

En el cas del Feministt Design Lab, impera una imatge 
gràfica molt sofisticada en el que es combina una paleta 
cromàtica anàloga del violeta (passant pel rosa i el 
taronja) molt equilibrada. L’ús de la tipografia continua 
en línia amb l’ús del color, utiltzant tipografies futuristes i 
estilitzades, similar al Roboto Mono.
Sense cap dubte, esdevé una altra manera de situar 
el disseny feminista des d’una mirada professional i 
especialitzada, fugint d’imatges més activistes, com hem 
vist en exemples anteriors.

5.6.1. 2. Identitat de marca

Des de la concepció de Travessant de lila el disseny, hem considerat clau la necessitat de 
generar una identitat pròpia que ajudés a fer més difundible el projecte i posicionar-lo com a 
recurs últil i atractiu per el col·lectiu del disseny, fugint d'altre projectes d'aquesta tipologia que 
generelment pengen de webs corporatives amb identitats pròpies. 

Davant el gran repte que tenim de començar a situar la perspectiva de gènere com a opció 
natural integrada en qualsevol projecte de disseny , és clau tenir una identitat potent que 
faciliti la 

5.6.1.2.1. Naming

Per què ens diem Travessant de lila el disseny?

Pensem que aquest naming recull tots els elements que volíem expressar: el verb travessant 
(que ja de per se té connotacions de moviment i generació de canvis) ens evoca dinamisme 
i canvi, lila (malgrat que  com es pot veure en el web, no hem donat protagonisme al color 
lila en el disseny de la imatge corporativa, sinó que més aviat utlitzem el seu valor simbòlic i 
inèquivocament vinculat al femisme com a recurs narratiu) i per suposat disseny, ja que al 
final el nostre objectiu és incorporar la perspectiva de gènere en aquesta professió.

Creiem que Travessant de lila el disseny ràpidament situa el potencial usuariat en el nostre 
projecte sense necessitar gaire més informació i facilita una comunicació clara, fluïda i amb 
significat propi.

https://www.feministdesignlab.com/feminist-design-lab
https://oblicuas.com/
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5.6.1.2.1. Imatge gràfica

No ha estat fàcil pensar en una imatge gràfica que representés de forma molt visual el nostre 
projecte però que alhora no caigués en inèrcies i generalismes dels quals paradoxalment 
volem fugir.

Finalment hem desenvolupat una logotip que pensem que té gran força gràfica i que 
representa molt bé el nostre projecte.

Aquest imagotip representa molt clarament la transversalitat de la perspectiva de gènere. 
La icona que hem generat, ja per se és tridimensional (per tant té perspectiva). Per a 
complementar, segons l'orientació en la que es posi, pot ser un cor (segona posició), una 
fletxa cap amunt, que simbolitza l'evolució, la posivitat i l'èxit (quarta posició) o una fletxa 
d'anar cap endavant o endarrera (primera i quarta posició) que ens genera sensació 
d'iteració i canvi (pots fer i desfer per evolucinar).

En tot cas, les icones que composen el notre imagotip poden donar molt joc en xarxes socials 
pel seu dinamisme i atractivitat.

Així, la nostra imatge gràfica té una vessant emocional molt potent que es representa a través 
d'una de la posició de les formes (cor) i del color (vermell) que ens transmet valor, energia, 
tolerància i confiança i sobre tot que situa el disseny  en un espai emocional de cura.

Tot i que sembli paradoxal, hem optat per no triar el color lila com a color principal i hem partit 
de l'ús del vermell amb totes les seves connotacions com a color de l'isotip perquè no deixa 
de ser un dels colors que componen el color lila. D'aquesta manera evitem també caure en 
la inèrcia de situar el lila de forma molt simple com a color del feminisme en la nostra imatge 
gràfica.

5.6.1.2.2. Colors

En quant a la selecció dels colors, com hem comentat, hem partit del vermell com a color 
principal en l'imagotip. Tanmateix, per a la construcció del web hem fet ús d'altre colors, 
entre els quals situem el lila, el verd i el rosa-lilòs o el blau fosc.

Creiem que d'aquesta manera generem una imatge gràfica atractiva i aliniada amb els 
valors del nostre projecte.
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5.6.1.2.3. Tipografia 

En quant a la selecció dels colors, com hem comentat, hem partit del vermell com a color 
principal en l'imagotip. Tanmateix, per a la construcció del web hem fet ús d'altre colors, 
entre els quals situem el lila, el verd i el rosa-lilòs o el blau fosc.

Creiem que d'aquesta manera generem una imatge gràfica atractiva i aliniada amb els 
valors del nostre projecte.

Anybody Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890ªº\¡!”@#$%&/()=¿?{}[]*

Poppins Bold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890ªº\¡!”@#$%&/()=¿?{}[]*

Poppins SemiBold
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890ªº\¡!”@#$%&/()=¿?{}[]*

Poppins Regular
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890ªº\¡!”@#$%&/()=¿?{}[]*

Titulars - 22pt

Subtitulars - 22pt

Subtitulars 2 - 18pt

Cos de text - 16 pt

5.6.2. Desenvolupament pàgina web de plataforma online

Mès enllà de fer una explicació exhaustiva del nostre web (que es desenvoluparà en 
l'apartat de Presentació d'artefacte), a aquesta secció situarem els principals aspectes que 
hem tingut en compte a l'hora de crear el prototip del nostre web.

En primer lloc, cal situar que per a dissenyar el prototip del nostre web i les seves 
interaccions hem utilitzat l'aplició Figma. Aquesta aplicació web té la possibilitat de poder 
passar el disseny a entorn de programació a través de plugging.

En tot cas, en el marc d'aquest projecte ens centrarem en el disseny del prototip i les 
principals interaccions.

A continuació, mostrem de forma ràpida la imatge gràfica i principals punts d'arquitectura 
web de Travessant de lila el disseny (a l'apartat de Presentació del prototip l'explicarem de 
forma més detallada).

Com podem veure a es imatges que es presenten a continuació, a totes les planes trobem 
el motor de cerca i selecció (a part superior), els diferents apartats del web (inici, nosaltres, 
apliquem, aprofundim, compartim, estem al dia) i lateralment els apartats disseny i gènere 
en dos minuts i visibilització de dones en el disseny.

Un altre element que també està a totes les planes, és l'accés a xarxes socials i la possiblitat 
de poder inscriure's al newsletter.
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6. Presentació de l'artefacte

GENERALITAT DE CATALUNYA. Coeducació a través del joc (2018/19) 
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6. Presentació de l'artefacte

Descripció

El web Travessant de lila el disseny neix amb la finalitat d'acostar a professionals del disseny 
informació, eines i recursos pràctics sobre disseny amb perspectiva de gènere i facilitar la 
seva utlització en els processos de treball.  Es basa en paràmetres de selecció i cerca per a 
garantir un accés ràpid als continguts.  

En tot cas, cal destcar que el nostre treball va més enllà d'un web interactiu, ja que  -com 
s'ha vist al llarg de la memòria- la part de conceptualització i recerca és un dels elements 
clau del TFG que es materialitza a través d'un web.

Disseny

Tenint en compte que els recursos que hem trobat a internet d'aquesta temàtica 
generalment pertanyen a altres webs corporatives i per tant, careixen d'una identitat, hem 
pensat que Travessant de lila el disseny ha de donar un pas més enllà i tenir una identitat 
pròpia, que l'ajudi a ser més visible en cercadors d'internet, que s'identifiqui i es recordi pel 
seu disseny, distribució de la informació i continguts i que faciliti la seva difusió a través de 
xarxes socials de forma atractiva i eficient.

El seu funcionament es basa en paràmetres de selecció i cerca per a garantir un accés 
ràpid a continguts que han estat seleccionats de forma molt curosa, per evitar un excés 
d'informació.

Accés a prototip de Figma

Estructura 

Un procés molt acurat d'investigació entre professionals del disseny i el propi àmbit 
del disseny amb perspectiva de gènere ens ha ajudat a definir de forma molt clara les 
principals funcionalitats del web, les capes de continguts i les petjades necessàries per a 
tenir traçabilitat de la informació vista. Concretament, trobem els següents continguts:

Inici: La nostra home ens mostra els principats destacats a l'hora que dona accés directe a 
les eines de selecció (Ambit, format, temàtica i cerca) i ens convida a poder inscriure'ns al 
newsletter per a tenir la informació actualitzada. Els principals continguts que podem veure 
es poden discriminar ràpidament pels likes i comentaris que tinguin així com es poden 
compartir a través de missatgeria mòbil o xarses socials, per tenir-o tot a un click. 

Nosaltres: Per a Travessant de lila el disseny és molt important explicar les nostres 
motivacions i posar-nos cara, per a poder apropar-nos més al nostre públic.

https://www.figma.com/proto/7Dm1gcm3Js84cXBzyP5Wil/Interaccions?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2&show-proto-sidebar=1
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Apliquem: Com que sabem que sempre anem amb els timings justos, a través d'aquest 
apartat es poden seleccionar els continguts pràctics de forma molt ràpida. Intentem 
sempre sintetitzar al màxim la infomació i fer-la clara (tant en forma com en llenguatge) 
per a poder arribar de forma més directa. En aquesta planta trobem: resultats de selecció 
(identificant els paràmetres que hem  triat), altre contingut relacionat i les meves darreres 
cerques, per poder accedir a informació ja consultada de forma ràpida. 

Aprofundim: Si volem trobar consultar informació addicional sobre història del feminisme, 
glossari de conceptes, bibliografia específica o exemples d'aplicació de perspectiva de 
gènere en altres àmbits, a aquesta secció podem trobar tota la informació que ens interessi 
(es facilita amb els paràmetrs de selecció i el motor de cerca).

Compartim: Aquest apartat és un espai interactiu en el que les persones que visiten el 
web poden compartir les seves troballes, participar en alguna de les accions programes o 
simplement xatejar amb altres professionals a través del canal de telegram que es posa a 
disposició.

Estem al dia:  Com a complement del newsletter, en aquest espai es poden trobar les millors 
influencers i referents del disseny amb perspectiva de gènere de les xarxes o estar al dia de 
l'agenda d'esdeveniments sobre feminismes i disseny que poden ser d'interès. 

Les dones en el disseny: Malgrat que el disseny feminista no és només el disseny fet per 
dones, creiem molt important poder visibilitzar tant estadístiques com les experiències 
de dones dissenyadores (en aquest darrer cas linkem amb el podcast Woment at Work 
impulsat per Hey Studio).

Disseny i gènere en 2 minuts: Aquest apartat destaca els Top 5 documetns més utilitzats 
(amb més visites o més descàrregues) i els més valorats. També es pot trobar una guia 
ràpida per a l'ús de la plataforma.
 

Per últim, la informació que es recopila en cada recurs és: nom,  per a què serveix, autoria, 
enllaç o contingut i data de la darrera actualització en el web. Els continguts es poden 
descarregar, compartir o valorar també des d'aquest apartat. 

Mètodes de selecció i cerca

Sense cap dubte, un element clau per a la funcionalitat del web és el mètode de cerca i 
selecció. Tota la informació es pot buscar a través d'aquests paràmetres:

Ambit: disseny gràfic, disseny editorial, disseny web, identitat i marca, videojocs,
disseny d'espais, senyalística, il·lustració, disseny de producte, packaging, visualització de
dades, feminisme i disseny.

Formats: bones pràctiques, decàleg, plantilla, podcat, vídeo, article, entrevista, guia, fitxa de 
metodologia o checklist

Temàtica: Llenguatge imatges o icones, visibilització, sensibilització, esdeveniment, 
comunicació, 

Cerca: Es pot buscar qualsevol paraula clau, tant de forma única com combinant amb els 
mecanismes de selecció anterior.

Per tal d'evitar llistas de documents seleccionats infinits, es poden seleccionar màxim 2 
categories de cada paràmetre.

Una altra funcionalitat molt útil del nostre web serà ordenar per. Així, podem veure la 
selecció per més recent, format seleccionat, àmbit o temàtica.

Cal comentar que el prototip generat en aquest treball té la finalitat d'esdevenir una mostra 
de com estarien organitzats els continguts, com interaccionarien i com es presentarien.  En 
tot cas, com comentarem més endavant, identificarem els elements de millora i evolució 
del nostre treball per a poder fer-ho accessible al nostre públic. 
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Figura 5. Wireframes de Travessant de lila el disseny

En la següent figura mostrem els wireframes dissenyats en el marc d'aquest treball. 

Per a identificar les principals interaccions, hem generat dos prototips de Figma. Un d'ells mostra com 
s'interaccionaria a través dels desplegables de selecció, mentre que el segon se centra en les diferents interaccions 
que es generen a partir del menú horitzontal que conté les opcions: inici, apliquem, aprofundim, coneixem-nos, 
estem al dia, les dones del disseny i disseny i gènere en dos minuts. 

En aquest sentit, destaquem que en el marc d'aquest treball han quedat pendents desenvolupar les planes i 
les corresponents interaccions dels apartats coneixem-nos, estem al dia i disseny i gènere en dos minuts, que 
s'articularan en una altra fase del projecte. 

https://www.figma.com/file/7Dm1gcm3Js84cXBzyP5Wil/Interaccions?node-id=0%3A1
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A. Simulació d'interacció amb mètode de selecció

En el següent link mostrem una simulació amb Figma de com s'estructurarà la selecció per 
àmbit, format i temàtica, així com les principals categories que tindrem en compte a l'hora 
de cercar la informació

Accés a simulador d'interacció per mètode de selecció

Així, a qualsevol pantalla del web, trobarem sempre els paràmetres de selecció, per a poder 
accedir fàcilment a les cerques de les seleccions de categories que necessitem. 

Concretament, la interacció funcionaria de la següent manera si interseccionem, per 
exemple, àmbit del disseny web i bones pràctiques::

Figura 6. Opcions dels desplegables de Travessant de lila el disseny

Figura 7. Visió de com es poden seleccionar les diferents opcions del desplegable

Figura 8. Propost de presentació de resultats de selecció a partir dels desplegables.

https://www.figma.com/proto/PGiIrMajAm2RdHb7asoa1g/SELECCI%C3%93?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2
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Accés a simulador per menú horitzontal

B. Interaccions a partir del menú principal horitzontal

A partir del menú principal (que només se situa de forma horitzontal en cada plana, i que 
conté les opcions inici, apliquem, aprofundim, coneixem-nos, estem al dia, les dones del 
disseny i disseny i gènere en dos minuts, mostrarem que es desenvolupen algunes de les 
principals interaccions. 
 
En el següent link es pot navegar a través de les principals opcions que hem articulat a 
través del prototip per testejar l'experiència d'usuari/a.

A més, mostrem imatges de les principals pàgines que s'estructuren a partir de la proposta 
de sitemap que es va desenvolupar a la fase de disseny d'interacció.

Figura 9. Exemples de diferents planes

https://www.figma.com/proto/7Dm1gcm3Js84cXBzyP5Wil/Interaccions?node-id=1%3A2&scaling=min-zoom&page-id=0%3A1&starting-point-node-id=1%3A2&show-proto-sidebar=1


Travessant de lila el disseny

72

Exemple d'estructura d'una pàgina de 
recurs

A la següent figura mostrem com seria l'estructura d'un 
dels continguts.

Com podem veure consta de diferents part:

A. Capcçalera

• La capçalera és present a totes les pàgines, per tenir 
accés directe a xarxes socials (Twitter, Instagram 
i LinkedIn), al menú de selecció per categories 
desplegables (àmbit, format i temàtica), cerca 
per paraula i menú principal (anar enrere, inici, 
nosaltres, apliquem, aprofundim, compartim, estem 
al dia i disseny i gènere en dos minuts.

B. Dades del recurs:

• Etiquetes aplicades (en aquest cas Visualització de 
dades i bones pràctiques) per tenir traçabilitat de 
quin tipus de contingut hem cercat

• Títol i imatge del recurs
• Què és: breu descripció del tipus de contingut
• Per a què serveix: explicació concisa i clara de 

quina proposta de valor aporta el recurs en clau de 
disseny amb perspectiva de gènere.

• Autoria del recurs
• Enllaç o contingut
• Interaccions amb el recurs: m'agrada, escriure 

missatge, compartir a través de missatgeria i 
compartir a través de xarxes socials.

• Data darrera actualització, per tenir constància 
en tot moment de quan es va generar el recurs i si 
ha estat actualitzat. Aquesta opció és clau perquè 
el web es percebi com a una plataforma activa i 
actualitzada.

C. Contingut relacionat

• En cada recurs apareixen dos altres propostes 
de continguts que estan relacionades o poden 
complementar al recurs consultat.

D. Les meves darreres cerques

• Per a poder oferir una navegació més operativa, 
hem introduït aquesta funcionalitat que facilita 
poder accedir a darrera informació cercada i fer 
més fàcil l'accés a recursos ja consultats. 

E. Part inferior de la plana web

• Aquesta part incorpora en totes les pàgines 
possibilitat d'inscriure's al Newsletter i dona accés 
a aspectes legals del web (avís legal, política de 
privacitat, política de cookies i termes i condicions).

Figura 10. Pàgina de contingut
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AJUNTAMENT DE BARCELONA. La Mercè antimasclista (2018)                                                                      Autora: Sonia Pulido  

7.  Conclusions



Travessant de lila el disseny

74

7. Conclusions

Què vol assolir Travessant de lila el disseny?

El present treball té com a objectiu facilitar a professionals del disseny la incorporació de 
la perspectiva de gènere en els seus processos detreball, des de la conceptualització fins al 
desenvolupament i la producció final d'un producte o servei, a través d’una plataforma online 
amb eines i recursos d'utilitat per a aquest fi.  Per assolir aquesta fita és necessari primer explo-
rar i consensuar quins són els conceptes, aplicacions i tendències del disseny amb perspectiva 
de gènere en les diferents disciplines de disseny a l'actualitat. 

Així, tenint en compte que aquest projecte esdevé molt ambiciós ja que es basa en una intensa 
part de recerca que se situa com a pedra angular del treball (l'artefacte que es crea es fona-
menta ens uns continguts que han de ser rigurosos  amb les teories feministes però alhora han 
de ser senzills d'entendre per a poder abastar més professionals  i garantir la seva aplicabilitat), 
les fases de disseny d'interacció, creació d'identitat i marca i disseny d'interfícies segueixen 
les metodologies pròpies del es seves disciplines per obtenir un artefacte de qualitat i rigor 
metodològic, però a partir de la simplificació del número d'eines utilitzades (metodologies de 
disseny centrat en les persona, desenvolupament d'identitat i marca i interfícies), per a poder 
fer possible que el projecte sigui abastable i realista de desenvolupar.

Tal i com comentarem en el marc d'aquestes conclusions, el web de Travessant de lila el dis-
seny (aquest és el nom del nostre projecte i de la plataforma creada) es basa en un prototip 
desenvolupat amb l'aplicació Figma, en el qual definim algunes de les principals interaccions. 

Com que hi ha l'objectiu de donar continuïtat a aquest projecte per a què es pugui convertir en 
un web propi, identificarem les passes que s'han de seguir per a fer el desenvolupament web 
a partir del prototip generat i poder així obrir-lo a la comunitat del disseny, tot generant les 
complicitats corresponents amb els diferents agents implicats (col·lectius de disseny feminista, 
expertes en gènere i professionals del disseny).

Com entenem el disseny amb perspectiva de gènere

En tot cas, hem de començar per entendre a què ens estem referint quan estem parlant de 
perspectiva de gènere. Com tothom es pot imaginar, existeixen múltiples definicions d.'aquest 
concepte. En el nostre cas, i tenint en compte l'objectiu d'aquest treball, entendrem la perspecti-
va de gènere com l'aproximació a qualsevol fenomen o realitat social a partir del gènere com 
una construcció social i de les relacions de poder derivades d'aquesta construcció (Estela 
Serret, 2008).

Més enllà d'aquesta definició, donarem cabuda, però, a tots els recursos que considerem d'in-
terès que incorporen una altra mirada (més vinculada directament a diferències de gènere o 
des d'una mirada interseccional).

El disseny amb perspectiva de gènere es pot entendre de mil maneres: des de l'activisme i 
incoporant esperit crític (la il·lustració i el disseny gràfic són àmbits del disseny en els que s'ha 
desenvolupat de forma més evident pel seu impacte comunicatiu), a un tipus de disseny so-
cialment responsable tant ambiental com socialment fins a aquell que intenta transformar el 
món tenint en compte les diversitats i qüestionant els estereotips i les dinàmiques actuals de la 
nostra societat. 

Així, en el marc d'aquest projecte, d'una banda, hem utiltizat tant el concepte de disseny amb 
perspectiva de gènere com disseny feminista amb el mateix significat. En segon lloc, més enllà 
d'entrar en conceptes teòrics i diferents moviments del feminisme, hem acotat el nostre relat 
per a oferir una visió inicial senzilla i entenedora de com es pot aplicar el disseny amb pers-
pectiva de gènere en la praxis diària de professionals del disseny i així avançar, ni que sigui 
tímidament, en un món més inclusiu i igualitari. 

Generant marc conceptual i continguts del web

Per a desenvolupar aquesta fase hem fet un exhaustiu treball de recerca bibliogràfica, bench-
marking i enquesta que ens ajudés a assentar les bases dels conceptes clau de perspectiva 
de gènere i feminismes i a situar l'estat de l'art del disseny amb perspectiva de gènere i com el 
percep el col·lectiu de professionals del disseny. 
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Què saben i necessiten la professió de disseny sobre perspectiva de gènere

Una enquesta aplicada a 26 professionals del disseny (cal destacar que 22 eren dones, validant 
la hipòtesi que quan parlem de perspectiva de gènere les dones són les que se senten més 
interepelades vers els homes)  en la que es preguntava com definien la perspectiva de gènere, 
els seu interés, coneixement  i quines eines i recursos pensaven que podrien ser interessants per 
a poder aplicar-la en els processos de disseny, ens va donar pistes de possibles continguts del 
web. 
Així, la majoria de persones enquestades considerava que el disseny amb perspectiva de gène-
re tenia  a veure amb la igualtat entre dones i homes però que els quedava encara conèixer-ho 
millor  i veien interés en què hi hagués un web que centralitzés continguts sobre disseny amb 
perspectiva de gènere, concretament: caixa d'eines, bones pràctiques guies i vídeos explicatius 
sobre disseny feminista.

Què pensen els col·lectius de disseny feminista

Gràcies a l'entrevista a la coordinadora de Gráficas en negro (col·lectiu de dissenyadores que 
lluiten per acostar la perspectiva de gènere al disseny) vam saber que "el bon disseny amb 
perspectiva de gènere és el que no es nota" i vam poder contrastar la nostra hipòtesi inicial en 
la qual afirmàvem que no existeixen prou recursos per a conèixer com aplicar la perspectiva de 
gènere en el disseny. A més, apuntava la necessitat de generar consensos entre professionals 
i provocar moments d'interacció i contrast amb col·lectius feministes per copsar si els dissenys 
inclouen la perspectiva de gènere de forma adequada.

Quin recorregut ha tingut el disseny amb perspectiva de gènere fins al moment

No totes les disciplines del disseny estan evolucionant al mateix ritme en quant a la
incorporació de la perspectiva de gènere en els seus processos de treball. Algunes parteixen
d'un entorn professional molt masculinitzat (disseny industrial), d'altres han tingut el suport
l'administració com a palanca de canvi (disseny gràfic, disseny web o disseny d'espais públics) 
o algunes requereixen tot un treball metodològic intens per conceptualitzar i adaptar eines i 
processos per a incorporar aquesta mirada (disseny de producte).  El sector del vídeojoc, per 
exemple, ha de fer encara grans passes per a incorporar la perspectiva de gènere tant en la 
dinàmica dels vídeojocs, en l'evolució i identitat de persones o en la pròpia interacció.  El mateix 
passa amb el packaging que encara arrossega estereotips històrics.

En tot cas, els estudis de disseny han d'integrar la perspectiva de gènere en la seva estratègia 
de marca i valors per a fer possible traspassar aquesta mirada als seus treballs. 

Què trobem a internet sobre disseny amb perspectiva de gènere 

Per acabar, i fruit del treball de benchmarking realitzat, hem constatat que hi ha una mancança 
de webs amb recursos sobre perspectiva de gènere (en general) i menys encara vinculats 
al disseny feminista. Així, no existeix cap web amb informació centralitzada que interseccioni 
disseny i gènere de forma directa però si trobem algunes caixes d'eines que ofereixen contin-
guts (malgrat que estan poc curats i resulta difícil treure'n profit). Per tant, qualsevol web que es 
generi ha de tenir únicament els continguts necessaris i que siguin fàcils d'entendre i d'utilitzar.

Què ha de tenir un disseny amb perspectiva de gènere

Amb l'objectiu de crear un imaginari comú, hem definit què ha de tenir un bon disseny que 
apliqui la perspectiva de gènere a través d'un decàleg. Així, cal que l'organització estigui sensi-
bilitzada amb aquesta mirada. També hem de deconstruir qualsevol disseny fent-nos algunes 
preguntes bàsiques, com si estem aplicant esterotips o si estem tenint en compte totes les 
diversitats. 

Es obvi també l'ús d'imatges i llenguatge inclusiu o evitar l'ús d'estereotips. Incorporar a l'usua-
riat final en el procés de disseny esdevé cabdal per recollir les seves percepcions i contrastar 
amb professionals expertes en gènere ens ajudarà a identificar si hem aplicat correctament la 
perspectiva de gènere. 

Per suposat hem de pensar també en l'impacte social i ambiental que tindrà el nostre disseny. 
I en el cas que fem ús de dades, no ens conformem amb segmentar per gènere, sinó que utilit-
zem les dades com a element transformador per a visibilitzar desigualtats. I sempre al final del 
procés, tornem a revisar utilitzant eines d'autodiagnosi o checklists en la mesura del possible.
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Els imprescindibles del nostre prototip web 

Tenint en compte que ens adrecem a diferents públics, des de professionals del disseny que no 
tenen cap coneixement sobre la perspectiva de gènere (i no saben per on començar) fins a 
altres que ja apliquen el disseny feminista però que volen aprofundir en els seus coneixements, 
és necessari estructurar un web senzill, en el qual cada persona pugui, fàcilment, explorar la 
informació que sigui del seu interès i no entri en bucles de navegació. 

Per tant, és tan important incloure exemples de bones pràctiques que puguin ser inspiradors, 
com posar a l'abast eines d'autodiagnosi i bateries de preguntes clau que ens ajudin a re-
flexionar sobre com estem aplicant la perspectiva de gènere en el nostre procés de disseny o 
seleccionar els millors vídeos explicatius sobre diferents maneres d'aplicar la perspectiva de 
gènere en els diferents àmbits del disseny.
Sense cap dubte, les metodologies de disseny centrat en les persones per se ja suposen un pas 
endavant en la incorporació de la perspectiva de gènere en el disseny, ja que tenen en compte 
l'usuariat final en el procés de disseny. Tanmateix, s'ha de tenir cura a l'hora de seleccionar als 
i les participants en el nostre procés de disseny: hem d'incorporar diferents diversitats, ens 
hem de preguntar si estem perpetuant estereotips i hem de ser humils a l'hora d'escoltar 
què diuen tant l'usuriat final com expertes en gènere sobre el nostre disseny. En tot cas, tota 
la informació que inclourà el nostre web ha de ser accessible, entenedora i fàcil d'aplicar en la 
praxis diària. Si no és així, el fet d'incorporar molts recursos no ens ajuda a apropar la informa-
ció, sinó que fa un efecte contrari, ja que fomenta una navegació sense sentit, pesada i poc útil.

En tot cas, tal i com hem comentat en diverses ocasions, l'objectiu d'aquest treball no es centra 
en la creació exhaustiva i complerta d'un web, sinó que pretén identificar els continguts clau i 
les principals interaccions. 

Principals desviacions respecte al projecte inicial

En conceptualitzar inicialment aquest treball, pensàvem que un dels elements clau seria la 
creació d'eines específiques que facilitessin l'aplicació de la perspectiva de gènere en el dis-
seny. Tanmateix, la pròpia evolució del nostre treball ens ha portat a determinar que el que és 
més important és fer-nos preguntes prèvies abans de començar a utilitzar qualsevol metodo-
logia (persona, eines de cocreació...) que ens ajudin a prendre consciència de si estem tenint en 
compte les diferents mirades i no ens estem basant en idees i rols preconcebuts que distorsio-
naran el nostre disseny cap a una visió més heteropatriarcal. I fer-nos preguntes al llarg de tot 
el procés serà clau per contrastar que estem anant pel bon camí.

Inicialment, a l'hora d'identificar les diferents fases de treball, no vam dimensionar del tot co-
rrectament la intensitat de feina que suposaria la part de recerca per a la conceptualització de 
continguts i la cerca de materials  que poguessin nodrir el web. Realment ha estat molt difícil 
trobar informació sobre disseny amb perspectiva de gènere, ja que a més de no haver molts 
recursos sobre aquesta temàtica, els que hi ha es troben de forma molt dispersa. 

En aquest sentit, a l'hora d'equilibrar les tasques planificades inicialment, hem considerat que 
era molt més enriquidor dedicar el temps necessari a cercar, seleccionar i definir de forma 
senzilla i gràfica els diferents continguts que formarien part del web, que no pas dedicar molt 
de temps al desenvolupament de les interaccions o a generar un prototip web amb totes les 
interaccions.  Per tant, hem identificat les principals interaccions (a través d'una selecció de 
metodologies de disseny centrat en les persones i interacció web, per suposat) i planes del site i 
són les que hem desenvolupat. 

Inicialment també estava previst fer una avaluació heurística (i després d'endinsar-nos en els 
diferents recursos destaquem també la possibilitat de fer Feminist heuristics) però tenint en 
compte que l'objectiu d'aquest treball no era principalment desenvolupar un web, sinó que era 
desenvolupar un artefacte que actués en el futur com a repositori d'un exhaustiu treball de 
recerca sobre disseny i gènere, hem vist que aquesta avaluació s'hauria de desenvolupar en 
una següent fase, que estigués més centrada en el perfeccionament del web (i no només en un 
prototip per a mostrar els principals resultats).

També havíem valorat la possibilitat de contrastar el nostre prototip amb expertes en gènere, 
però degut al període en el que s'ha generat el producte final no ha estat possible trobar dispo-
nibilitat de cap experta. Deixarem, doncs, aquesta necessària acció per a una següent fase.  

Per tant, cal destacar que el prototip se centra més en mostrar com ens imaginem el web, quins 
serien els principals continguts, com estarien organitzats  i la seva presentació que no pas en 
articular tota una proposta d'interacció web, que seria fruit d'un altre treball o d'una segona 
etapa d'aquest. 
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Propostes de millora i perspectives de futur

A partir del treball presentat, es mostren diferents línies d'evolució del projecte, que intentarem 
detallar a continuació.

Perfeccionar el prototip. En un proper pas seria necessari generar totes les interaccions del 
web, dissenyar totes les planes  i aplicar totes les funcionalitats, per tenir el prototip preparat 
per a poder exposar-ho.

Elaborar un pla d'empresa. Tenint en compte l'interès d'avançar en aquest projecte  perquè es 
converteixi en un web real i poder fer-lo viable i sostenible, abans de prendre qualsevol deci-
sió de despesa econòmica vinculada a allotjament, llicències, etc., seria necessari redactar un 
pla de sostenibilitat que actués com a suport per a buscar aliances per al desenvolupament i 
monetització del web. Aquest pla hauria de contenir presentació, anàlisi de mercat, producció i 
qualitat, organització i gestió, elements jurídicofiscals i anàlisi econòmic i financer.

Amb el document generat tindríem identificada la proposta de valor i les principals característi-
ques del web,  identificaríem aliances per a fer-lo sostenible econòmica i tècnicament i dimen-
sionaríem els principals recursos tècnics i econòmics que implicaria desenvolupar el web. 

Passar d'un prototip al desenvolupament web real. El el moment que es decideixi tirar enda-
vant el projecte caldria fer totes les tasques necessàres per a programar el web i poder fer 
pública la nostra plataforma. Sense cap dubte, el fet de tenir el prototip desenvolupat al màxim 
ens ajudaria a poder agilitar aquesta part, ja que tindríem conceptualitzades i definides l'arqui-
tectura web i la part gràfica.

Dissenyar la versió mòbil. Cada cop més, totes les plataformes han de poder ser responsive i 
per tant accessibles a través de qualsevol dispositiu. En aquest cas, és clau que el nostre web 
sigui navegable a través del mòbil, ja que moltes vegades aprofitem moments d'inactivitat (tra-
jectes, temps d'espera...) per a poder consultar informació d'interès.

Fer versió en castellà del web.  Per a poder fer més sostenible econòmicament el projecte i que 
tingui més impacte, sense cap dubte és necessari fer una versió en castellà del web. Aquesta 
traducció és força viable, ja que la majoria dels continguts en català també es poden trobar en 
castellà. 

Hackeig feminista d'eines. Finalment no ha estat possible fer aquesta activitat en la qual te-
níem com a objectiu revisar algunes eines o models per a transformar-les aplicant la perspec-
tiva de gènere. Aquest exercici s'hauria de fer en un moment posterior per a generar així recur-
sos col·lectius compartits i oberts propis de Travessant de lila el disseny. 

Impressions personals

Des del primer moment que vaig tenir la idea de fer el TFG en l'àmbit del disseny amb perspec-
tiva de gènere, l'enfocament va anar variant. En tot moment, el fet d'incloure la fase de recer-
ca com a eix central i vertebrador de tot el projecte havia estat una decisió inqüestionable. 
Realment fer un treball de recerca en aquest àmbit era tot un repte i esdevenia una motivació 
enorme, ja que tenia gran curiositat en saber com s'havia avançat en el disseny feminista en els 
darrers anys, i sobre tot ara que estem en un moment més "dolç" dels feminismes, que comen-
cen a formar part de les agendes polítiques i surten d'un entorn d'activisme per a ser abande-
rats cada cop per més població que no es considera activista.

A partir d'aquí, el que sí que va evolucionar va ser l'orientació del projecte. Inicialment pensava 
en un projecte centrat en la creació d'un mòdul formatiu sobre disseny amb perspectiva de 
gènere per a professionals i estudiants de disseny (això és un altre repte que seria molt interes-
sant d'encetar) o generar un web sobre visibilització de dones en les indústries creatives (em va 
sobtar que dins d'aquesta etiqueta no estigués incorporat el disseny i només professions com 
el desenvolupament de vídeojocs, la programació...). Però finalment, el fet de poder generar un 
espai que mostrés les diferents troballes realitzades en la fase de recerca va prendre forma i 
força.

Val a dir que durant el desenvolupament d'aquest treball, més enllà dels deadlines i els nerveis 
i frustració de no poder arribar a tot, he gaudit de forma infinita, perquè he pogut aprendre 
moltíssim mentre cercava la informació, he pogut conèixer persones i experiències totalment 
inspiradores i crec que he generat un prototip, que tot i què té encara molt camí a recòrrer per 
a ser completament operatiu, és fàcil, fresc, entenedor i sobre tot recull moltíssima informació 
molt interessant i de gran utilitat per a professionals del disseny o qualsevol persona curiosa 
que vulgui saber d'aquesta temàtica.
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