
Els 5 com prom isos 
de La Sectorial d’Iniciativa Social 

de l’FCTC en diversitat

Per una Sectorial inclusiva i a favor de l'equitat 
Una mirada interseccional

Des del grup de treball de Diversitat de La Sectorial que somiem 
continuem treballant per promoure la inclusió de totes les persones 

amb l'horitzó de construir una societat i unes organitzacions més justes i inclusives.

La Sectorial es compromet a:

Les cooperatives de La Sectorial sabem que la creixent diversitat enriqueix la societat, 
tot i que, alhora, pot generar situacions de desigualtat i exclusió. 

L’exclusió de les persones és el resultat de la interacció dels diversos eixos que ens travessen:
raça, gènere, origen, edat, classe, capacitats, creences, etc. 

Aquests elements no actuen mai de manera independent, sinó que 
creen un sistema d’exclusió social no determinat per un únic factor. 

Aquesta exclusió es produeix majoritàriament per Aquesta exclusió es produeix majoritàriament per causes estructurals i nosaltres, com a col·lectiu, 
volem contribuir a reduir les desigualtats i promoure la diversitat.

Per això, conscients de la necessitat d’una major diversitat a La Sectorial i amb la voluntat
de treballar en favor d’una transformació social, a partir d’ara assolim una sèrie de compromisos

als quals us convidem a sumar-vos-hi, com a cooperatives de La Sectorial. 

Visibilitat
Mostrar persones diverses, de forma clara i visible,
en tots els materials editats i publicats.

Comunicació
Vetllar per una comunicació accessible i un llenguatge inclusiu.

Ús de la paraula
Assegurar una distribució equitativa de l’ús de la paraula 
en totes les reunions, sessions de treball i trobades, siguin presencials o en línia.

Sensibilització
Fer accions de sensibilització per promoure la diversitat,

lluitar contra les desigualtats i fomentar la inclusió de totes les persones,
independentment de les seves característiques personals.

Participació
Generar espais de participació oberts, vetllant especialment
per les persones de col·lectius minoritaris en les diferents fases dels projectes 
i convidar-les també als espais de decisió.


