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Presentació

Aquesta guia és el resultat d’un treball cofinançat per l’associació Observatori de 

l’Alimentació (ODELA) i l’Ajuntament de Barcelona a través de la “Convocatòria 

general de subvencions per a projectes, activitats i serveis de districte i de ciutat 

per a l’any 2018”. S’han identificat situacions d’exclusions que pateixen les dones 

usuàries de serveis assistencials, en general, i de menjadors socials, en particular. 

Aquests resultats van ser obtinguts a través d’observacions i entrevistes en pro-

funditat realitzades al 2018 i que es basaven en un estudi etnogràfic previ a men-

jadors socials de la ciutat de Barcelona (Verthein, 2018). 

Aquestes dones expressen sentir-se excloses en la utilització dels serveis en fun-

ció de la predominança de “dinàmiques masculines” en les activitats quotidianes 

dels serveis que utilitzen. Segons aquestes, els espais dels menjadors socials es 

construeixen a partir de l’existència d’un perfil majoritàriament format per homes, 

tant pel que fa a les activitats proposades, com a “l’ambient” a l’interior de les ins-

tal·lacions, i a la construcció de la identitat social del grup.

Diverses exclusions de gènere dificulten, per tant, la participació de dones en situa-

ció de pobresa alimentària als serveis assistencials públics d’organitzacions ges-

tionades per la societat civil (grups, associacions, fundacions, etc).
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L’objectiu principal d’aquesta guia de recomanacions és aprofundir en el coneixe-

ment  i divulgar la informació sobre les formes de reducció de les situacions d’ex-

clusió de les dones als menjadors socials per tal de millorar el seu benestar, au-

toestima, grau de participació ciutadana i la seva salut física i emocional.

Aquesta guia s’inspira en el Pla per a la Justícia de Gènere (2016-2020) de l’Ajun-

tament de Barcelona (2016), que té com a objectiu la lluita contra les desigualtats 

de gènere a la ciutat de Barcelona, a partir d’una perspectiva transversal, integral 

i multidimensional, que consideri les dones en situació de precarietat com a sub-

jecte actiu, divers i protagonista per a enfrontar-se a les múltiples desigualtats.

Aquesta guia està adreçada a totes les professionals, tècniques, organismes i be-

neficiàries que estan directament o indirectament implicades en la construcció, 

gestió i funcionament dels serveis assistencials d’alimentació.
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Com es concreta el problema de l’exclusió 
de les dones als centres assistencials?

Les exclusions que pateixen les dones als centres es concreten, per exemple, en 

què la predominança d’usuaris homes als menjadors socials genera “pràctiques 

masculines”, tant al plantejament, com en les accions, com a l’organització dels 

serveis. L’espai es construeix a partir de l’existència majoritària d’usuaris homes, 

fet que moltes vegades s’interpreta com a un element que dificulta la inclusió, 

l’adaptació i la participació de les dones als serveis que utilitzen quotidianament.

En relació a les exclusions, les dones refereixen situacions diverses, com pot ser 

violència física o verbal (de contingut explícitament masclista en molts casos), 

assetjaments, intimidacions, conflictes. Les dones atribueixen tots aquests fets 

a la “masculinització” o al “masclisme” present als centres socials. Aquestes si-

tuacions generen, entre altres problemàtiques, una major dificultat d’adaptació als 

serveis que utilitzen. A més, una tendència a l’auto exclusió en situacions determi-

nades als menjadors socials, o fins i tot la seva decisió de renúncia al dret d’utilit-

zació d’un servei assistencial com poden ser els menjadors socials.
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1. 



Les dones esmenten també que davant de la sensació de malestar que poden ar-

ribar a sentir en un espai predominantment ocupat per homes utilitzen diversos 

recursos de protecció per facilitar o viabilitzar la seva presència en aquests espais.
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L’accés en grup o en parella, la reducció dels temps de permanència a l’interior de 

les instal·lacions, la superficialització de relacions socials amb altres persones als 

menjadors o el recolzament en les relacions que estableixen amb professionals 

dels centres (educadores socials, personal de cuina, treballadores socials, etc) són 

alguns dels mecanismes esmentats per a sentir-se més protegides als espais as-

sistencials que utilitzen.



Per què és important elaborar una guia de 
recomanacions?

Aquesta guia va ser elaborada amb l’objectiu de contribuir a la reducció de les de-

sigualtats de gènere que s’expressen a la vida quotidiana de les dones que utilitzen 

centres assistencials d’alimentació com a recurs.

Les accions que es proposen estan pensades com una eina que permeti a les pro-

fessionals promoure millors condicions de salut física i emocional de les dones 

usuàries d’aquests centres, així com el seu benestar i qualitat de vida. A més, la 

promoció del benestar d’aquestes dones als centres generaria una major participa-

ció i implicació de les mateixes com a actores socials actives i crítiques dels espais 

públics que utilitzen.

5

2. 



Les recomanacions per a la reducció de les 
exclusions de gènere: els menjadors socials 
de les dones

Les exclusions de gènere a les quals estan exposades les dones no s’expressen 

únicament als centres assistencials de forma aïllada, sinó que representen un pro-

blema estructural de la nostra societat. A partir d’aquest fet, qualsevol reflexió o 

proposta que tingui com a objectiu l’eliminació del masclisme ha de ser pensada 

de forma àmplia i global, tant als espais públics com als privats i, conseqüentment, 

dintre i fora dels espais d’assistència, en els que s’inclouen els menjadors socials.

Aquestes propostes de recomanacions proposades, tanmateix, es concentren en 

un àmbit determinat (als centres assistencials en general, i als menjadors socials, 

en particular) per què parteixen concretament d’un diagnòstic on l’exclusió de gè-

nere està present en aquest context tal i com hem presentat a l’apartat 1 i es desti-

na, per tant, a la reducció o eliminació de les problemàtiques descrites en aquestes 

circumstàncies.
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3. 



Afegim   que aquestes propostes estan pensades com a mecanismes d’actuació

en diferents esferes: (i) el coneixement general sobre els menjadors socials,

(ii) els seus mecanismes de gestió (participativa i col·laborativa), (iii) l’estructura, el 

funcionament i les activitats que es porten a terme als menjadors

socials i (iv) la formació dels professionals que treballen en aquests centres.

7

Coneixement general 
sobre els menjadors 

socials

Mecanismes de gestió 
(participativa i
col·laborativa)

Estructura,
funcionament

i activitats
que es porten a terme
als menjadors socials

Formació dels
professionals que

treballen als menjadors 
socials

Benestar, salut 
física

i emocional,
participació
ciutadana



Recomanacions per a la inclusió de les dones 
als serveis assistencials d’alimentació

És important que els plantejaments i accions posades en pràctica a les institucions 

parteixin d’un coneixement en profunditat sobre la situació de les dones als centres 

assistencials, així com de les seves demandes, queixes i necessitats. Per això és 

fonamental portar a terme estudis qualitatius al respecte.

L’existència d’un canal anònim de comunicació entre persones beneficiàries dels 

centres i la institució seria important per garantir la confidencialitat de les queixes, 

demandes o reclamacions. Sobretot en el context dels centres assistencials, s’ha 

identificat que algunes problemàtiques (com les situacions de conflictes, assetja-

ments, agressions) no són de fàcil abordatge o expressió per part de les persones

que les pateixen.
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4. 

Augmentar el nombre d’estudis qualitatius i etnogràfics 
sobre els menjadors socials i, principalment, sobre la 
situació de les dones en aquest context

4.1. 

4.2. Enfortir la comunicació a través d’un canal anònim de 
comunicació entre persones beneficiàries dels centres i 
la institució

En aquest sentit, un canal anònim de comunicació pot promoure o facilitar l’apro-

pament amb aquesta informació. A títol d’exemple: facilitar una bústia de recla-

macions on les persones puguin deixar per escrit i de forma anònima les seves 

queixes.



Recomanacions per a la inclusió de les dones 
als serveis assistencials d’alimentació. 

De forma combinada i amb eines anònimes de comunicació seria important que hi 

hagués un canal de diàleg obert entre les tècniques / professionals de la institució i 

les persones usuàries del servei. Aquesta forma de relació hauria de ser establerta 

de manera continuada. Les treballadores dels menjadors socials han expressat que 

la “millor” (més propera, més profunda i que proposava més quantitat d’informació 

de qualitat) és mantenir sempre “les portes del despatx obertes”. Això significa que 

la institució considera que les demandes reals de les persones usuàries, sobretot 

en aquest context dels menjadors socials, només podrien ser identificades i ateses 

si s’establís un diàleg horitzontal i no jeràrquic amb aquestes mateixes (usuàries).
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4. 
Enfortir la comunicació a través de la creació d’un canal 
de diàleg obert i individual entre la institució i les per-
sones usuàries del servei

4.3. 



Conjuntament amb aquelles accions anònimes (punt 2) i dialògiques individuals 

(punt 3) és fonamental que es promoguin accions grupals.
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4.4. Promoure la comunicació a través d’accions i activitats 
de grup per a fomentar el diàleg obert entre institució i 
persones beneficiàries per a la identificació de les pro-
blemàtiques generals i específiques sobre gènere

Quan les problemàtiques són tractades pel grup s’aprofundeixen les qüestions i, 

conseqüentment, les seves possibles solucions. A títol d’exemple: es proposen tro-

bades setmanals entre dones usuàries del servei i treballadores del mateix centre, 

amb l’objectiu de tractar qüestions derivades de possibles problemàtiques de gè-

nere que podrien haver tingut lloc dintre i fora del menjador social. 



Els centres assistencials han de ser pensats 

conjuntament entre la institució i les persones 

que utilitzen el serveis. La construcció de polí-

tiques públiques hauria de ser realitzada conjun-

tament per i amb les persones que les faran ser-

vir. Només són elles qui poden saber quines són 

les seves reals necessitats, demandes i prioritats.
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4.5. Promoure i garantir mecanismes d’autogestió i partici-
pació directa de les persones, tant en el plantejament 
com en les activitats que es porten a terme als men-
jadors socials

Perquè això sigui possible, els centres han de promoure i garantir espais de 

construcció i acció conjunta i no jeràrquica en totes les etapes i àmbits de planifi-

cació i acció de les seves activitats. Incloem en aquest context les accions relacio-

nades a qüestions de gènere, segons les problemàtiques assenyalades en aquest 

estudi.



La implicació de les beneficiàries durant totes les fases de plantejament, orga-

nització i gestió dels serveis assistencials és important per garantir que les de-

mandes reals d’aquestes persones siguin ateses. A més, implicar-les en totes les 

etapes del servei significa transferir-lis el control sobre les seves vides i el protago-

nisme en la resolució dels seus problemes, queixes, desitjos i demandes.
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4.6. Promoció d’activitats col·lectives i autogestionades en
el plantejament de les accions i en el seu
desenvolupament 

Això és fonamental en situacions de precarietat com en les que es troben les dones 

dels menjadors socials, caracteritzades moltes vegades per diverses pèrdues ma-

terials i afectives. 

Les beneficiàries haurien de participar, per exemple, en l’elaboració dels menús 

servits als menjadors, en les etapes de producció i distribució del menjar i en l’or-

ganització d’activitats extres, com poden ser els tallers de cuina.

Respecte a aquest darrer aspecte, es va identificar també que el desenvolupament 

d’activitats de socialització (per exemple tallers d’hort o cuina) entre les persones 

beneficiàries dels menjadors socials va ser una estratègia important en l’enfor-

timent de les relacions socials als centres. Aquest fet va afavorir el sentiment de 

pertinença i col·labora en la reducció de les situacions d’exclusió. 

Per tant, aquestes activitats són importants per a la transmissió de coneixements, 

per millorar el seu estat anímic i emocional, així com per a l’establiment de xarxes 

de suport. 



La formació acadèmica és una etapa important en la construcció professional, en 

la qual coneixements i tècniques bàsiques per a l’activitat professional han de ser 

pensades, reflectides i integrades per l’alumne. S’ha identificat que les professio-

nals que treballen en serveis assistencials, com ara educadores socials,

assistentes socials o psicòlogues, es troben durant la seva activitat professional 

amb situacions diverses motivades per  la desigualtat de gènere (conflictes, as-

setjament, agressions físiques o verbals, per exemple). Tanmateix  van referir que 

aquesta problemàtica va ser poc tractada durant la seva formació universitària i 

que, per aquest motiu, en molts casos es veien obligades a buscar individualment 

coneixements, tècniques i estratègies per gestionar aquestes situacions.
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4.7. Aprofundiment en la temàtica de gènere al currículum 
acadèmic de les professionals i tècniques

Considerem fonamental que temes com la desigualtat de gènere o la violència 

masclista siguin matèries incorporades durant la formació d’aquestes professio-

nals, tant a nivell de grau com de postgrau, com durant la seva activitat professio-

nal.



La formació i l’acompanyament continuats de les professionals que treballen als 

menjadors socials és fonamental per al bon funcionament d’aquests espais. La 

temàtica de gènere resta encara invisibilitzada en aquestes centres. Les professio-

nals, com les treballadores de cuina, assistentes socials i gestores, han de gestio-

nar aquestes problemàtiques durant les seves activitats, però els recursos i eines 

que disposen són escasses i no sempre hi ha protocols tècnics d’actuació definits. 

És, per tant, important que les treballadores rebin formació sobre el tema.
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4.8. Formacions i acompanyament continuats de trebal-
ladores sobre la temàtica de gènere en aquest context

De fet, de la mateixa manera que constata en el diagnòstic del Pla per a la Justícia 

de Gènere (2016-2020), a l’actualitat hi ha hagut escassa formació sobre temà-

tiques de gènere per part de l’Administració pública i existeix desconeixement 

tècnic sobre quins són els factors de gènere que cal tenir en compte en els dife-

rents àmbits de les polítiques públiques. A més, és rellevant que siguin creats es-

pais de diàleg entre l’equip de gestió i les treballadores dels menjadors socials per 

a què aquestes últimes puguin expressar les seves pròpies experiències, observa-

cions i demandes relatives a aquesta temàtica, buscant solucions comunes.  



Els recursos humans són centrals per al bon funcionament dels menjadors so-

cials. S’hauria de garantir que les condicions de treball del personal fossin dignes 

(sous justos, contractes estables, hores de dedicació que assegurin el descans, 

entre d’altres). La precarització del treball en aquest sector afecta negativament 

l’organització i el funcionament dels menjadors socials, atès que la inestabilitat 

del personal compromet directament les relacions socials que es construeixen 

dins d’aquests espais. De fet, un element crucial dins del menjador és la relació de 

confiança que s’estableix entre els professionals i els usuaris del servei.
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4.9. Estabilitat del personal dels centres per a la consolida-
ció de llaços de confiança de les usuàries amb la insti-
tució, per assegurar continuïtat d’estratègies i accions

Així mateix, seria fonamental garantir una 

relació de confiança que perdurés a llarg 

termini, el que permetria que aspectes nega-

tius puguin ser corregits i que les accions i 

estratègies positives segueixin mantingudes i 

millorades.



Les problemàtiques de gènere en els centres assistencials per a l’alimentació habi-

tualment resten invisibilitzades. En aquest sentit, les estratègies d’acció per a re-

soldre les situacions que sorgeixen en el quotidià dels centres habitualment no se-

gueixen cap protocol d’acció prèviament definit. Seria necessària l’elaboració d’un 

protocol comú que abordés un diagnòstic d’aquestes problemàtiques, així com que 

inclogués les accions i estratègies per a trobar-los solució.
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4.10. Creació de protocols d’acció específics per a la gestió 
de les problemàtiques de gènere en aquest àmbit

Aquest protocol, que s’ha de fonamentar en un coneixement aprofundit del context 

i que ha de ser el resultat d’una reflexió comuna entre les diferents parts (bene-

ficiàries, treballadores de diversos sectors, gestores, administració pública, etc.), 

servirà com a eina per a aquells professionals i tècnics que treballin en aquest 

context, facilitant les seves decisions i el funcionament adequat d’aquests espais.
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Pomar, A., Tendero, G. (2015) Ja volem el pa sencer. Respostes a la pobre-

sa alimentària en clau de Sobirania Alimentària. Aliança per a la Sobirania 

Alimentaria de Catalunya.

Ajuntament de Barcelona (2016) Plan para la Justicia de Género (2016-

2020). Barcelona: Ajuntament de Barcelona, p. 105.
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Verthein, U. (2018) Precariedad y alimentación: las redes sociales y de 

apoyo en los comedores sociales. Demetra, 13(3): 569-581. 

Verthein, U. (2018) Precariedad social y alimentación. Los Comedores so-

ciales. Barcelona: Editorial UOC.



L’Observatori de l’Alimentació (ODELA) és una associació i grup de recerca conso-

lidat vinculat al Departament d’Antropologia Social de la Universitat de Barcelona 

interessat en la gestió del coneixement sobre l’alimentació i la salut.
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Qui som?

Està integrat per un equip d’investigadors i investigadores qualificades de diferents 

especialitats (antropologia, comunicació, economia, estadística, història, lingüísti-

ca, nutrició i sociologia), majoritàriament relacionades amb universitats catalanes i 

entitats socials amb seu a Barcelona. Té una àmplia experiència en l’estudi

de les pràctiques i actituds alimentàries en qualsevol de les fases de la cadena

agro-alimentària (producció, distribució, consum) i està al servei dels actors de la

vida econòmica i social. També col·labora amb diverses organitzacions socials i

acadèmiques d’arreu del món vinculades amb l’alimentació i la salut.

Des de la seva constitució ha desenvolupat i difós diversos estudis sobre les ma-

neres de vida, opinions, percepcions, aspiracions, actituds i pràctiques de consum,

utilitzant les metodologies de recerca més avançades (qualitatives, quantitatives,

etnografia real i virtual).
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