
B u i d a t g e  d e  l e s  e n q u e s t e s  
d e  v a l o r a c i ó  d e l  c o n g r é s :  



Inscripcions

Enquestes 

Respostes enquestes 

175 persones inscrites

175 enquestes enviades

49 respostes rebudes
28% de les enviades

Taules rodones 25 i 26 de febrer
 



26,7 %

42,2 %

31,1 %

Gènere: 

Entre 30 i 39 anys

Entre 40 i 49 anys

Edat:

Dades sociodemogràfiques de les persones que han respost l’enquesta

Província: 

Altres

Barcelona
89,1%

Lleida
4,4%

Tarragona
6,5%

Home
20%

No binari
6,7%

Dona
73,3%



Organització del Congrés

Mitjà a través del qual la persona s’ha assabentat del Congrés: 

Correu difusió
34.8%

Altres Professionals
32.6%

Altres
21.8%

Xarxes socials
10.8%



Consideres accessible i fàcil d’utilitzar el xat del canal de Youtube per
poder seguir la taula rodona i enviar preguntes i comentaris?

T’han semblat interessants els continguts i les temàtiques de les
activitats / taules rodones del Congrés?

L’horari de les taules rodones del Congrés ha estat adequat?

La plataforma de visualització (canal de Youtube de l’Ajuntament) ha
estat fàcil d’utilitzar?

Durant la retransmissió, la qualitat del vídeo ha estat satisfactòria?

Durant la retransmissió, la qualitat del so ha estat satisfactòria?

4.17 / 5

4.35 / 5

3.94 / 5

3.84 / 5

3.73 / 5

4.29 / 5

La informació sobre el desenvolupament de les taules rodones s’ha enviat
amb prou antelació?

4.15 / 5

Preguntes de valoració:



Recull d’aportacions

Lesbianisme i bisexualitat

Indicadors de polítiques públiques més concrets 

LGTBI i processos migratoris

Abordatge de la interseccionalitat

Heu trobat a faltar algun aspecte rellevant en l’organització o el contingut
de l’activitat?

Ventall ampli de continguts i exposició clara

La qualitat dels i de les ponents

La temàtica de les intersexualitats

L’abordatge del fet trans*

Taules presencials i retransmissió en directe

Destacaríeu algun punt fort o aspecte rellevant? 

Millorar el so i la imatge en la retransmissió en directe

Edicions presencials quan la situació pandèmica millori

Incorporar recursos de lectura o de documents que complementin les

temàtiques exposades

Fer-ho en format cicle de conferències un o dos cops a la setmana al llarg

d’un mes 

Incorporar la veu de persones que hagin estat ateses als SAI’s

Quin aspecte o dinàmica incorporaríeu? 



Lesbianisme, bisexualitat i asexualitat

Persones grans LGTBI

Inserció laboral de persones trans*: acompanyament individual i a empreses

Despatologització del fet trans*

Perspectiva LGTBI, migracions i drets internacionals

Com aplicar la mirada interseccional

Gènere no binari

Perspectiva LGTBI i xarxes socials

Quins altres temes us resultarien d’interès? 



25 de febrer de 2021: 101 persones en directe. 

10 de maig de 2021: 1.130 visualitzacions del vídeo disponible a Youtube. 

26 respostes rebudes 

10 h La promoció de la diversitat de gènere a l’escola infantil

0% 25% 50% 75%

Gens d'acord 

Poc d'acord 

D'acord 

Bastant d'acord 

Totalment d'acord 

La temàtica de la taula rodona m’ha semblat interessant.

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients.

L’exposiciódelscontinguts ha estat clara i comprensible.

He après coses que no sabia.

 

Dia 25 de febrer



 

Dia 25 de febrer

25 de febrer de 2021: 106 persones en directe. 

10 de maig de 2021: 1.130 visualitzacions del vídeo disponible a Youtube.  

30 respostes rebudes

11.45 h Les eines claus en l’acompanyament dels i les adolescents LGTBI

0% 20% 40% 60%

Gens d'acord 

Poc d'acord 

D'acord 

Bastant d'acord 

Totalment d'acord 

La temàtica de la taula rodona m’ha semblat interessant.

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients.

L’exposiciódelscontinguts ha estat clara i comprensible.

He après coses que no sabia.



 

Dia 26 de febrer

26 de febrer de 2021: 50 persones en directe. 

10 de maig de 2021: 774 visualitzacions del vídeo disponible a Youtube.  

25 respostes rebudes  

09.30 h Retorn del Grup de Treball Pensar col·lectivament un model
d’intervenció en l’acompanyament a persones LGTBI de la Xarxa de Municipis
LGTBI de Catalunya

0% 20% 40% 60%

Gens d'acord 

Poc d'acord 

D'acord 

Bastant d'acord 

Totalment d'acord 

La temàtica de la taula rodona m’ha semblat interessant.

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients.

L’exposiciódelscontinguts ha estat clara i comprensible.

He après coses que no sabia.



 

Dia 26 de febrer

26 de febrer de 2021: 90 persones en directe. 

10 de maig de 2021: 774 visualitzacions del vídeo disponible a Youtube. 

32 respostes rebudes    

10.30 h La importància de visibilitzar la realitat de les persones intersex/ amb
diversitat del desenvolupament sexual i combatre el seu estigma

0% 20% 40% 60% 80%

Gens d'acord 

Poc d'acord 

D'acord 

Bastant d'acord 

Totalment d'acord 

La temàtica de la taula rodona m’ha semblat interessant.

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients.

L’exposiciódelscontinguts ha estat clara i comprensible.

He après coses que no sabia.



 

Dia 26 de febrer

26 de febrer de 2021: 60 persones en directe. 

10 de maig de 2021: 774 visualitzacions del vídeo disponible a Youtube.  

24 respostes rebudes   

12.15 h L’avaluació de les polítiques locals feministes i LGTBI

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Gens d'acord 

Poc d'acord 

D'acord 

Bastant d'acord 

Totalment d'acord 

La temàtica de la taula rodona m’ha semblat interessant.

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients.

L’exposiciódelscontinguts ha estat clara i comprensible.

He après coses que no sabia.



Programa OFF: INFÀNCIA, EDUCACIÓ I GÈNERE 
Seminari virtual sobre diversitat de gènere a la primera
infància

 Dimarts 16 i dijous 18 de febrer de 17 h a 19 h

Inscripcions

Assistència

Enquestes

28 persones

27 persones

28 enquestes enviades

Respostes enquestes 
11 respostes rebudes 
 39% de les enviades

 



Gènere: 

Dades sociodemogràfiques de les persones que han respost l’enquesta

Província: 

Edat:

30 %

40 %

30 %

Entre 30 i 39 anys

Entre 40 i 49 anys

Entre 50 i 59 anys

Lleida
10%

Barcelona
90%

Homes
30%

Dones
60%

No binari
10%



Organització de l'activitat

Mitjà a través del qual la persona s’ha assabentat del Congrés: 

Xarxes Socials
20%

Altres
20%

Correu difusió
20%

Altres
Professionals

40%



L’activitat s’ha desenvolupat segons l’horari previst?

T’han semblat interessants els continguts i les temàtiques de l'activitat?

L’horari ha estat adequat?

La plataforma virtual (Zoom) ha estat fàcil d’utilitzar?

Durant la retransmissió, la qualitat del vídeo ha estat satisfactòria?

Durant la retransmissió, la qualitat del so ha estat satisfactòria?

3.9 / 5

4.08 / 5

4.33 / 5

4.11 / 5

4.63 / 5

4.29 / 5

La informació sobre el desenvolupament de l'activitat s’ha enviat amb
prou antelació?

4.02 / 5

Preguntes de valoració:



Les aportacions dels i de les ponents han estat adients?

4.53 / 5

L'exposició dels continguts ha estat clara i comprensible?

4.63 / 5

Has après coses que no sabies?

3.95 / 5

Recull d’aportacions

Recursos pràctics i concrets per acompanyar les famílies en què hi hagi

infants en procés de transició 

Reflexions més vivencials i no tan teòriques

Més temps per poder aprofundir-hi més

Heu trobat a faltar algun aspecte rellevant en l’organització o el contingut
de l’activitat?

L’experiència i coneixements dels ponents

L'acompanyament a la infància i el treball que s'està duent a terme amb les

escoles bressol de Mataró

Destacaríeu algun punt fort o aspecte rellevant? 



Convidar a les famílies que estiguin fent acompanyament a infants trans*

Eines i casos pràctics

Activitat en format presencial quan la situació de la pandèmia millori

Quin aspecte o dinàmica incorporaríeu? 

Obrir la mirada a professionals que treballin amb infants i adolescents

(educació social, lleure, etc.)

Informació sobre les lleis que emparen infants i adolescents

Persones LGTBI i migracions

Inserció laboral de persones trans*

Formació sobre diversitat sexual i de gènere per a docents

Quins altres temes us resultarien d’interès? 



Programa OFF: ORGULLOSAMENT DIVERS*S
Trobada virtual d’adolescents LGTBI

Dijous 25 de febrer de 17.30 a 19.30 h

Inscripcions

Assistència

Enquestes

11 persones

9 persones

11 enquestes enviades

Respostes enquestes 
2 respostes rebudes 
 18% de les enviades

 



Gènere: 

Dades sociodemogràfiques de les persones que han respost l’enquesta

Província: 

No
binari
50%

Dones 
50%

Edat:

100 %Menor de 18 anys

Lleida
50%

Barcelona
50%



Organització de l'activitat

Mitjà a través del qual la persona s’ha assabentat del Congrés: 

Xarxes
socials
50%

Altres
Professionals

50%

La informació sobre el desenvolupament de l'activitat s’ha enviat amb
prou antelació?

L’horari ha estat adequat?

3.23 / 5

3.26 / 5

Preguntes de valoració:
 



L’activitat s’ha desenvolupat segons l’horari previst?

T’han semblat interessants els continguts i les temàtiques de l'activitat?

Durant la retransmissió, la qualitat del vídeo ha estat satisfactòria?

Durant la retransmissió, la qualitat del so ha estat satisfactòria?

3.84 / 5

3.69 / 5

3.89 / 5

3.72 / 5

Les aportacions dels i de les ponents han estat adients?

4.29 / 5

L'exposició dels continguts ha estat clara i comprensible?

3.83 / 5

Has après coses que no sabies?

4.14 / 5

La plataforma virtual (Zoom) ha estat fàcil d’utilitzar?

3.33 / 5



Recull d’aportacions

La participació de la Samantha Hudson

Destacaríeu algun punt fort o aspecte rellevant?

Fer-ho amb més freqüència

Quin aspecte o dinàmica incorporaríeu? 

La socialització dels joves en l’actualitat

Quins altres temes us resultarien d’interès? 



Programa OFF: MÉS ENLLÀ DEL GÈNERE EN ESCENA
Presentació de peces artístiques / d’actuacions teatrals

Divendres 26 de febrer a les 18 h Teatre Monumental (La Riera, 169)

Inscripcions

Assistència

Enquestes

200 persones

180 persones

36 enquestes enviades

Respostes enquestes 
8 respostes rebudes 
 22% de les enviades

 



Dades sociodemogràfiques de les persones que han respost l’enquesta

Gènere: 

Província: 

Edat:

37,5 %

37,5 %

25 %

Entre 30 i 39 anys

Entre 40 i 49 anys

Altres

Dona
50%Home

37,5%

No binari
12,5%

Barcelona
75%

Lleida
12,5%

Tarragona
12,5%



Mitjà a través del qual la persona s’ha assabentat de l'activitat: 

La inscripció i l’accés a les entrades ha estat senzill?

Organització de l'activitat

3.04 / 5

La informació sobre el desenvolupament de l'activitat s’ha enviat amb
prou antelació?

L’horari ha estat adequat?

Preguntes de valoració:
 

4.53 / 5

4.81 / 5

Correu difusió
25%

Altres
Professionals

25%

Xarxes Socials
37,5%

Altres
12,5%



L’espai del Teatre Monumental era adequat i et vas sentir còmode amb
les mesures de seguretat?

T’han semblat interessants els continguts i les temàtiques presentades a
les peces teatrals?

4.9 / 5

4.71 / 5

Recull d’aportacions

La visibilització dels col·lectius més oblidats dins de la comunitat LGBTIQ+

Destacaríeu algun punt fort o aspecte rellevant?

Asexualitat

Quins altres temes us resultarien d’interès? 



Els vídeos de les taules rodones del Congrés del 25 i 26 han rebut més

visualitzacions que les persones que estaven veient el Congrés en

directe. 

El 28% de les enquestes enviades han estat respostes. 

El perfil majoritari de les persones que han contestat l’enquesta és:

dona d’entre 40 i 29 anys de la província de Barcelona. 

El correu de difusió del Congrés, la informació entre professionals i

les xarxes socials han estat els mitjans a través dels quals les

persones s’han assabentat de l’esdeveniment. 

La valoració general respecte a l'organització del Congrés ha obtingut

una mitjana alta, sent valorada amb una puntuació de 4 sobre 5

respecte a variables com el mitjà, l'antelació de l'enviament de la

informació, l'horari, la temàtica, etc.

Tenint en compte la situació de pandèmia actual, el format de Congrés

online ha estat ben rebut. No obstant, es troben a faltar els espais

informals que generen els congressos o jornades en format presencial. 

S’han identificat algunes incidències amb el vídeo i el so durant les

taules del Congrés. 

El punts forts que s’han subratllat han estat: la combinació entre

taules rodones presencials i retransmissió en directe; el coneixement i

expertesa de les persones participants a les taules rodones;

l’abordatge de les intersexualitats i de la realitat trans*.  

Recull de conclusions



Elements que es podrien incorporar: treballar casos pràctics;

incorporar la vivència/experiència de persones ateses als SAI’s del

territori; incorporar recursos de lectura o documents complementaris

(actualment incorporat a la web mataro.cat/congreslgtbi); realitzar

edicions presencials quan la situació pandèmica millori. 

Temàtiques d’interès per a futures edicions: lesbianisme, bisexualitat,

asexualitat, persones grans LGTBI, migracions i LGTBI, inserció laboral

de persones trans. 

S’han rebut comentaris i aportacions felicitant la tasca realitzada per

l’organització del Congrés tant pel que fa a la part logística com dels

continguts desenvolupats. 

En paral·lel, es va proposar el Programa OFF en què es van presentar

3  activitats diferents amb l’objectiu de traslladar els debats i

continguts que es van desenvolupar durant el Congrés als altres

àmbits d’actuació.    


