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PRESENTACIÓ

La  política encara està dominada pel masculí. Així, en aquest moment, de 183 delegats en el Consell Nacional d’Àustria només 
59 són dones. Ala resta del país la situació de les dones en llocs polítics no és millor.

Les dones que ocupen càrrecs polítics han d’involucrar-se en estructures existents, en què els homes dominen l’escenari 
polític. 

Aquesta dominació masculina en la presa de decisions que caracteritza la cultura política és una idea que aprenem i l’estruc-
tura de la qual se sustenta en procediments que exclouen les dones sistemàticament.

Les normes, les formes, els procediments i les relacions de poder de la política dominant fan que moltes dones no puguin o 
no vulguin identificar-se amb les estructures polítiques existents. Per això cal canviar aquestes estructures que determinen 
la nostra cultura política. Hem de superar els rols predeterminats, que defineixen com es viuen les relacions de gènere i la 
interacció social.

Per desenvolupar aquestes idees es necessiten espais: espais en què puguem elaborar-les; espais d’intercanvi i de participa-
ció; espais que estiguin oberts per a noves estructures de pensament.

El projecte Consell Local/Internacional de Dones Joves ha proporcionat a les dones joves aquests espais de participació en què 
han pogut intercanviar experiències i ampliar les seves capacitats per comprometre’s activament en els processos polítics dels 
seus països i a més a més col·laborar internacionalment amb altres grups de dones joves.

A través d’un procés educatiu, teòric i pràctic, les dones joves han elaborat conceptes polítics des d’una perspectiva de gènere 
i han conegut les estructures de l’acció política i les seves institucions. El projecte Consell Local/Internacional de Dones Joves 
ha facilitat els instruments per actuar, individualment o col·lectivament, per qüestionar i fer front a les relacions de poder i a 
les jerarquies existents. 

Hem posat en marxa una xarxa d’intercanvi internacional amb l’ànim d’empoderar dones joves en els seus drets i responsabi-
litats com a ciutadanes actives per aprendre, mitjançant un procés d’empoderament individual, col·lectiu i institucional, com 
incidir en les estructures polítiques de presa de decisions.

Em sento molt agraïda de presentar un Manual de Bones Pràctiques i de Capacitació d’aquesta experiència. Estic segura 
que aquest Manual és una guia fonamental per al futur de totes les dones joves que vulguin involucrar-se activament en la 
política.

Cordialment,
Tatjana Kaltenbeck-Michl
Regidora de Joventut, Família, Dones i Afers Socials de la Ciutat de Graz (Àustria)
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Introducció al Manual   

Aquest document Cap a una ciutadania activa. Manual de Capacitació i de Bones Pràctiques del Consell Local/Internacional de 
Dones Joves a Europa i Amèrica Llatina s’inscriu en el projecte URB-AL Europa Amèrica Llatina: Consell Local/Internacional de 
Dones Joves, coordinat per la Ciutat de Graz (Àustria) i la participació dels municipis i alcaldies de les ciutats de Sucre (Veneçue-
la), San Salvador (El Salvador), Belén (Costa Rica), Sabadell (Espanya), San Xavier (Bolívia), Ate (Perú). Buenos Aires (Argentina) 
i Women without Borders de Viena (Austria) com a soci extern.

L’objectiu general d’aquest manual és donar a conèixer una experiència positiva global en el marc de la formació política amb 
perspectiva de gènere per a dones joves a fi de millorar i ampliar les seves capacitats i coneixements i dotar-les d’eines que 
n’afavoreixin l’empoderament personal, col·lectiu i institucional, per a la seva incorporació en els processos de presa de decisi-
ons en l’àmbit políticolocal i per viure una ciutadania més activa.

El projecte URB-Al Consell Local/Internacional de Dones Joves ha creat espais de participació que han brindat a les joves 
l’oportunitat de reunir-se amb un grup que comparteix el seu interès a aprendre sobre lideratge i política local, nacional i 
internacional. 

Les diferents activitats del Consell han estimulat la creació de xarxes de treball amb altres organitzacions governamentals i no 
governamentals que compleixen un paper decisiu en la presa de decisions polítiques. Així mateix, la creació de xarxes de treball 
també involucra les joves amb organitzacions de base que treballen per la defensa d’interessos comuns. 

Aquestes tasques d’indagació, coordinació, planificació i execució permeten que les joves s’apropiïn del seu paper polític tant 
present com futur, començant amb una opinió informada que es tradueix en una major participació política per generar canvis 
positius.

Aquest manual es presenta en dues parts. La primera part explica com s’ha desenvolupat el projecte Consell Local/Interna-
cional de Dones Joves a través de les experiències directes dels municipis associats. També s’exposen les bones pràctiques 
generades en el marc d’aquest projecte i s’ofereix una mirada directa a algunes experiències locals.

La segona part és el Manual de capacitació d’educació política amb perspectiva de gènere que es compon d’una introducció 
del marc conceptual per a l’educació política amb perspectiva de gènere, oferint directrius i materials per a la facilitació de 
tallers participatius, i proposa en quatre mòduls diferents una guia per a l’aprenentatge i l’acció política de les joves.

Les sessions d’educació política són producte d’una revisió i investigació profunda de materials existents que s’han utilitzat 
per crear un manual dirigit als interessos d’aquest projecte. Alguns dels materials han servit com a font d’idees per elaborar 
sessions específiques, d’altres ens han semblat tan adequats i pertinents que els hem utilitzat fent-hi mínimes adaptacions i 
incorporant-los directament en el cos del manual, amb la corresponent referència d’origen.

Aquestes sessions formen part de la promoció de les bones pràctiques d’aquest projecte.   Basant-se en la primera versió de 
treball del manual tots els municipis associats al projecte han implementat i experiementat en la pràctica i realitat diversa els 
temes plantejats. Així, s’han revisat els materials i s’han aplicat les avaluacions, experiències, recomanacions i suggerències de 
les joves participants i les facilitadores locals, és a dir, les pràctiques considerades “bones pràctiques” pels grups destinatoris 
del projecte.

No obstant això, per a qui vulgui practicar aquesta experiència en el seu entorn local la idea fonamental continua sent l’adap-
tació d’aquesta guia a les condicions i necessitats que en cada localitat són d’importància per a les joves participants. Per això, 
dipositem en vosaltres el poder de decisió per modificar-ne els apartats i l’ordre segons convingui.

La terminologia del manual ha estat revisada amb cura, ja que som conscients que les paraules tenen poder. Les paraules re-
presenten valors. Segons el context, les mateixes paraules poden tenir significats canviants, fins i tot en una mateixa llengua. 
Per això, hem tractat d’explicar els contextos i significats de les paraules utilitzades. L’àrea d’educació política conté concep-
tes, terminologia i un llenguatge específic que, en diversos moments i en diferents idiomes, poden tenir diversos significats. 
Us demanem que, per un moment, suspengueu el vostre judici i us qüestioneu per què, en la vostra opinió, algunes paraules o 
frases tenen connotacions negatives, i que busqueu possibles paraules que les reemplacin. El manual ha estat traduït al caste-
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llà, l’anglès, l’alemany i al català i, tot i que hem tingut molta cura per assegurar-ne la precisió, aquest procés ha implicat canvis 
de significacions i termes. Fins i tot, l’ús de terminologia com ara parlament i consell  ha estat adaptada al context lingüístic 
per facilitar-ne la comprensió.

Volem expressar el nostre profund agraïment i reconeixement pel treball de l’equip d’elaboració i redacció de diferents parts 
d’aquest manual i especialment a les facilitadores locals i les dones joves participants d’aquest projecte, les quals amb les 
seves recomanacions i valuoses idees van avaluar i van aprovar les sessions d’educació política amb perspectiva de gènere per 
la pràctica i van transformar aquest manual en un manual de bones pràctiques mostrant les seves experiències. Ens sentim 
molt satisfetes si hem desenvolupat un manual que és realment el resultat positiu d’un esforç comú i està basat en la pràctica 
i l’acció.

Finalment, agraïm a cadascuna de les persones involucrades en la realització del projecte els seus oportuns comentaris, reco-
manacions i millores, i esperem que el resultat que presentem en les pàgines següents sigui una guia integral per al desenvo-
lupament d’iniciatives per a l’educació política amb perspectiva de gènere de dones joves a tot el món.

Cordialment,
La Coordinació del Projecte
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El setembre de 1995 es van reunir dones congressistes 
de tot el món a Pequín (Xina) per redactar la Declaració 
Parlamentària de Pequín. Aquesta declaració promou 
esforços perquè siguin més les dones que participen en 
política i perquè es corregeixin les desigualtats que exis-
teixen entre la participació de dones i homes en la vida 
política. La participació política és un dret fonamental de 
cada dona. 

El Pacte internacional de drets civils i polítics garanteix 
el dret de cada persona a participar en els assumptes pú-
blics i a escollir i ser electe per ocupar càrrecs públics. El 
dret de cada dona a participar en els assumptes del seu 
país també s’afirma en la Carta de drets humans i en el 
Pacte sobre l’eliminació de totes les formes de discrimi-
nació contra la dona. 

Encara que el dret de les dones a participar en assump-
tes polítics és reconeix en diferents instruments inter-
nacionals, a moltes dones de tot el món se’ls impedeix 
participar plenament en fòrums polítics i, fins i tot, se’ls 
nega la igualtat de drets davant la llei. Per tant, sovint 
les dones són excloses de participar directament en el 
disseny de polítiques que tenen un gran impacte en les 
seves vides. (Frene, 1998).
Els obstacles que les dones enfronten per participar ac-
tivament van més enllà de les lleis. Estem parlant de mo-

dels de polítics masculins, de falta de suport partidista, 
d’absència de cooperació entre les diferents  organitza-
cions de dones, així com del sistema electoral d’educació 
i capacitació polítiques. Les dones enfronten obstacles 
socioeconòmics com la feminització de la pobresa i de 
l’atur, barreres ideològiques i psicològiques, com els pa-
pers tradicionals de la dona en la societat, la falta de con-
fiança en la dona, la falta d’autoconfiança i la percepció 
que la política és “corrupta”, entre d’altres.

Participació política de dones 

La democràcia es basa en el principi que la legitimitat del poder per prendre decisions sobre la vida de les persones, la 
seva societat i el seu país ha de derivar d’una elecció per part de les persones que es veuran afectades per tals deci-
sions.

Presidenta de l’Assemblea Nacional de la República de Sud-àfrica. Abril 1998.

Quan analitzem el terme política, el qual està íntimament relacionat amb el de democràcia, ens trobem amb una 
multitud de definicions. No obstant això, podem acordar que el concepte “política” està present en diferents organit-
zacions socials, que es relaciona amb representació, amb assumir una posició, amb la formació d’opinions, amb com-
partir i exercir poder i influència, amb la protecció dels drets propis i dels interessos individuals, i amb l’atorgament de 
legitimitat a certs grups representatius perquè prenguin decisions en el nostre nom. Podríem qualificar una actuació 
com política quan «es generen relacions de poder, s’institucionalitzen i s’utilitzen per animar, controlar o modificar 
les actituds i creences de les persones en una direcció específica i, d’aquesta forma, dirigir, distribuir i focalitzar re-
cursos» (Sinha, 2000:15). 

Tradicionalment, i també en l’actualitat, la política s’ha considerat com una activitat predominantment masculina, es-
pecífica de l’anomenada “esfera pública” i, per tant, inadequada per a les necessitats de les dones, identificades com 
a no polítiques. En aquest sentit, els interessos de les dones han estat constantment menyspreats com a personals 
i no polítics. Assumptes com arribar a una divisió més justa de les feines de la llar, assegurar que les dones no siguin 
sotmeses a la violència domèstica, afrontar el comportament sexista o el tracte de les dones com a objectes sexuals, 
no es consideraven tradicionalment polítics. De forma simultània, les activitats dutes a terme per les dones eren 

excloses de la definició del què es considerava polític (Phillips, 2005).

Fins i tot, avui en dia, moltes dones romanen confinades a l’esfera privada o domèstica. Algunes es veuen limitades 
per restriccions pràctiques, per les seves responsabilitats en la cura dels nens i les feines de la llar. Altres es veuen 
limitades conceptualment, és a dir, per un imaginari social que només percep les dones en la seva capacitat com a 
esposes i mares i que de forma persistent les anul∙la com a subjectes en altres esferes d’actuació relacionades amb 
assumptes polítics (Phillips, 2005).
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Les pràctiques, valors i comportaments de la divisió sexual del treball que situa les dones en l’àmbit privat, considerat 
com a no polític, i els homes en l’àmbit públic, considerat com a representant d’interessos comuns i, per tant, polític, 
és la manifestació i institucionalització del domini masculí sobre el femení que simbolitza el patriarcat. El patriarcat 
és un ordre social basat en el gènere que conforma relacions de poder que promouen una política de dominació del 
sexe masculí sobre el femení (Connell, 1995). Per tant, un sistema jeràrquic basat en la sobrevaloració de les accions 
dels homes suposa privatitzar i subordinar els drets de les dones a la seva voluntat, la qual cosa es materialitza en 
una divisió sexual del treball suposadament natural.

Conseqüentment, la separació entre l’esfera pública i privada i, la despolitització dels interessos de les dones van 
requerir una redefinició i acomodació per permetre noves associacions amb temes de gènere. En aquesta redefinició 
s’han inclòs discussions sobre la repartició justa entre homes i dones de les feines de la llar, així com el pagament 
salarial amb igualtat de condicions per a homes i dones, i la incorporació per igual de les dones en la vida política. 
Aquestes transformacions impliquen explorar l’impacte de les relacions de gènere en la distribució de poder en la 
societat i l’accés de les dones a la participació política.

Per tant, amb la finalitat de promoure la incorporació de les dones en la política, necessitem considerar la posició de la 
dona en la societat i el paper de la dona en la política. Per això, l’acció política de les dones ha d’anar més enllà de do-
nar suport a les aspiracions polítiques dels homes. Tota la ciutadania, homes i dones, ha de tenir garantida l’efectiva 
igualtat de drets, vots i veus. Votar pot ser una forma en la qual les dones influeixin en el sistema polític. Però mentre 
que la importància del sufragi no ha de ser desestimada, una democràcia forta requereix molt més que votacions. Per 
tant, la participació política activa va més enllà de la participació física en les institucions formals i en les estructures 
estatals. La participació es relaciona amb el concepte de poder i amb l’exercici del poder. El poder que efectivament 
influeix en els processos de presa de decisions i en les polítiques per produir canvis en la societat. Certs valors, com 
per exemple, equitat, drets i accés als recursos, han de ser exercits per dones per produir un canvi en les seves  posi-
cions i així assolir una transformació de les estructures de la societat. Si l’efectiva participació política no està garan-
tida, la visibilitat de les dones només tindrà lloc dins  un mateix sistema patriarcal sense modificar les estructures que 
el sostenen (Kaushik, 2000).  Això implicaria una millora de les condicions de vida de les dones però deixaria intactes 
les estructures subjacents que determinen la posició de subordinació general de les dones en la societat. 

D’aquí la importància que la distribució de responsabilitats públiques i privades sigui equitativa i que la presència 
d’homes i dones en els òrgans de decisió política sigui igualitària. Aquestes condicions són fonamentals per corregir 
els desequilibris de poder en termes de relacions de gènere i per assegurar el bon govern. No obstant això, la partici-
pació de les dones en alts nivells de presa de decisions és encara limitada i necessita ser ampliada amb la finalitat de 
reflectir interessos diversos, així com interessos comuns, per construir una democràcia participativa.

La participació política activa té lloc a diferents nivells, els quals poden classificar-se segons el grau d’implicació 
directa en la presa de decisions. La participació política pot ser exercida des de la societat civil, per exemple, creant 
grups de pressió que lluitin per la igualtat de gènere, que també poden actuar de manera directa a través de repre-
sentants femenines i líders que promoguin una agenda de transformació de les polítiques públiques. Aquesta parti-
cipació política està íntimament relacionada amb la representació política.

En un sistema democràtic, la representació política igualitària és de gran importància per a reflectir els diversos 
interessos de la societat. No obstant això, només amb algunes excepcions, les dones no són escollides com a repre-
sentants d’òrgans del més alt poder de presa de decisions polítiques. Generalment, la representació política està 
relacionada amb l’augment del nombre de dones en política i, per tant, té una relació estreta amb instruments com 
les quotes de participació. 

D’aquí que per promoure una relació equitativa en termes de gènere, la representació de les dones ha d’anar més 
enllà de la visibilitat en quotes. La representació de les dones ha d’impulsar una noció qualitativa estretament re-
lacionada amb la seva veu, és a dir, impulsar una transformació de l’esfera política expressada en accions, cerca de 
resultats i polítiques (Mayaram, 2000:5). Per això, un instrument polític de gran importància és l’habilitat d’utilitzar 
la veu amb la finalitat d’expressar i polititzar assumptes que concerneixen les dones, incentivar la seva participació 
activa i demostrar que la seva representació és necessària.

Per les raons exposades, és important integrar una agenda transformativa en la definició de política. És a dir, la 
redefinició de política ha d’incorporar un canvi en el comportament institucional i fer evident que els interessos de 
gènere de les dones necessiten ser definits com a lluites ciutadanes. Aquestes lluites s’han d’entendre com a part 
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del bé comú, que afecten la ciutadania en la seva totalitat i que concerneixen els interessos generals (Lister, 1997 
en Meer & Sever, 2004:25). Al mateix temps, diferents grups o individus tenen necessitats i interessos particulars 
en l’esfera política. Aquest fet posa de relleu una sèrie d’interrogants com qui representa qui?, són totes les dones 
indiscutiblement representants d’interessos que desafien les estructures existents i impulsores de major equitat? I, 
en relació amb la diversitat del grup “dones”, com es pot tenir una representació significativa en la política sense ha-
ver establert procediments per determinar què és el que aquest grup heterogeni desitja o pensa? (Shahra, 2003) Per 
això, és important fer èmfasi en el reconeixement, la comprensió i la consideració d’aquesta diversitat en l’interior del 
grup “dones” i fomentar debats sobre què entén, en determinades circumstàncies locals i globals, un grup de dones 
per les seves necessitats i interessos.

Un exemple clar d’aquesta diversitat s’obté analitzant les polítiques d’acció afirmativa i preguntant-nos: Aquestes po-
lítiques, beneficien només alguns grups de dones? Com podem comprendre aquestes polítiques en el seu context?

En aquests termes, necessitem concentrar-nos en la forma que diferents grups, determinades líders femenines iden-
tificades en la seva posició, poden comprometre’s amb l’equitat de gènere. Tenir en compte aquestes interseccions, 
és a dir, analitzar qui són les líders més enllà de ser “dones”, pot ajudar-nos a veure quins interessos de quins grups 
de dones específiques representen. Aquesta identificació ens ajuda a comprendre els diferents graus en què la parti-
cipació de dones pot expressar-se en la vida política, de major a menor activisme, en termes d’equitat de gènere. 
La participació política és un procés que està evolucionant i desenvolupant-se. Els actors involucrats en aquest pro-
cés han d’estar preparats per atendre i avançar-se als canvis que es presenten en el camí. Tot i que comparativament 
les dones encara estan pobrament representades en la política, estan començant a canviar els focus d’atenció: menys 
en termes de nombres i més cap a l’impacte del seu treball, és a dir, el què les dones en el poder poden fer per millorar 
la participació d’altres dones (Lovenduski, Joni and Azza Karma, 2002). 
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Identitats juvenils i la participació política de dones joves

Les dones joves constitueixen un grup de població di-
vers, en el que s’entrecreuen diferents condicions que 
fan que la seva realitat sigui única. 

En aquest camp és important analitzar la interacció entre 
dones joves que són diferents en tant els seus estils de 
vida, valors, cultures, sistemes de creences i en tant la 
seva relació entre majories i minories en el municipi. La 
noció fonamental és treballar basant-nos en la diferèn-
cia: des de diferents punts de vista, idees i valors com a 
punt de partida des del qual s’inverteix en treballar cap 
a un punt d’acord mutu. A través de la interacció de dife-
rències és possible dilucidar noves solucions i arribar a 
nous principis d’acció.

Quan volem definir la joventut, el primer indicador que 
sorgeix és l’edat. Segons criteris establerts pels organis-
mes internacionals, la joventut s’estén des dels quinze 
fins als vint-i-quatre anys (Nacions Unides). D’aquesta 
forma, la joventut conforma una etapa de transició entre 
la infantesa i l’edat adulta. No obstant això, cada jove 
transita per aquesta etapa de forma diferent segons el 
seu context i les circumstàncies en què es desenvolupa 
com a subjecte, experimenta canvis i modifica la seva 
manera d’interactuar amb el seu entorn social. Cada so-
cietat defineix, d’acord amb criteris particulars, cadascun 
dels seus membres. És per això, que no hauríem de parlar 
de joventut sinó de joventuts.

La idea de joventut, com avui l’entenem, va aparèixer de 
forma recent en el segle passat coincidint amb el desen-
volupament del capitalisme. Si bé de joves n’hi ha hagut 
sempre, la conceptualització de la joventut s’ha ampliat 
des del segle XVIII, quan només incloïa els barons de la 
burgesia. Després de les guerres mundials es van comen-
çar a incloure les dones joves, els i les joves treballadores 
i la joventut rural. Durant la modernitat, la societat situa 
la responsabilitat del progrés a l’escola i converteix així 
els i les joves en els principals agents del desenvolupa-
ment. D’aquesta manera, es dipositen totes les espe-
rances d’èxit de la societat en la gent jove. És així que 
podem dir que “joventut” és un concepte construït cultu-
ral i socialment i no de forma natural, és a dir, que varia 
segons l’època i la cultura que s’analitzi. 

Una cop iniciat el segle XXI, el concepte torna a deses-
tructurar-se fent els seus límits més difosos. Per això, 
ser jove avui no és considerat simplement com una etapa 
de moratòria  social, d’adquisició paulatina de responsa-
bilitats del món adult. La nostra cultura occidental con-
sidera la joventut com un estat entre la dependència de 
la infància i l’autonomia de l’edat adulta que mereix ser 
estudiada a partir de les seves particularitats: interessos 
propis, necessitats diferenciades i preocupacions espe-
cífiques.

Mentre que les dones joves, generalment, són descrites com a homogènies, de fet posseeixen les mateixes carac-
terístiques individuals que altres grups de població. Poden definir-se i poden definir les seves experiències de vida 
d’algunes de les maneres següents (Nobben 2004):

• Creixement en àrees regionals, rurals, metropolitanes, zones perifèriques urbanes o allunyades.
• Treballadora, estudiant, aturada o una combinació de les anteriors.
• Origen cultural o llenguatges parlats a casa.
• Orientació sexual.
• Identitat de gènere.
• Tipus de família o llar.

Finalment, hem d’evitar caure en estereotips de joves i 
adolescents sota les interpretacions antagòniques més 
comunes que les persones adultes tenen d’ells i elles: la 
població juvenil no ha de ser ni dipositària de les espe-
rances, ideals i del futur, ni una amenaça violenta i rebel. 
Aquesta polarització incideix en el què s’espera d’ells i 
elles, determinant els espais de participació als quals po-
den accedir per a l’efectiu exercici dels seus drets.

Per això, hem de treballar en la promoció de la seva par-
ticipació activa en la definició de les seves necessitats i 
respecte per la manera com han de satisfer-se els seus 
drets. Això implica una nova manera d’entendre la joven-
tut, reconeixent la seva capacitat per construir-se com a 
actors socials, revertint així el lloc de simples especta-
dors de la vida social. Sintetitzant, es tracta de conside-
rar els i les joves com a subjectes plens de drets.
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Per tant, participació juvenil significa que les joves poden 
influir, compartir control i responsabilitat sobre decisions, 
plans i recursos que afecten les seves vides. Generar un 
procés d’empoderament per millorar la participació juve-
nil, significa iniciar un procés d’aprenentatge en el qual 
les joves adquireixen habilitats i capacitats per participar 
activament en els processos polítics de presa de decisi-
ons. Actuar com a ciutadana i ser considerada com a tal, 
amb plens poders en la presa de decisions, és un procés 
que ha de ser desenvolupat per ambdues parts.

Axí mateix, la participació política juvenil depèn de múl-
tiples factors com ara l’accés a les institucions i la dispo-
sició d’aquestes a deixar participar efectivament els i les 
joves, la pròpia habilitat de la joventut per participar i els 
recursos que tenen al seu abast, així com les destreses i 
experiències de tots els grups implicats. 

La participació juvenil és un procés d’aprenentatge mutu 
per part de les administracions públiques i les joves, ja 
que el nivell en què es desenvolupa la participació políti-
ca juvenil depèn del context social, institucional i polític.

Aquesta iniciativa promou una associació entre les au-
toritats locals i les dones joves que pretén assolir la ma-
jor participació possible per part de les joves (compartir 
el control i presa de decisions). Així mateix, les formes 
de participació en aquesta iniciativa s’aborda en la par-
ticipació activa en els espais de participació creats pel 
projecte, la sensibilització i l’aprenentatge sobre les re-
lacions de gènere i de poder a nivell individual, col·lectiu 
i institucional, i l’elaboració conjunta d’estratègies d’ac-
tuació política (entre les administracions dels municipis 
associats representats per la figura de la coordinació tèc-
nica i de les dones joves participants).

Les experiències en l’adolescència sovint forneixen les 
bases per a valors futurs, estils de vida i oportunitats. 
Les experiències fundacionals que els consells poden 
oferir inclouen posar a prova un conjunt  d’idees  sobre 
ciutadania i sobre els processos d’una societat democrà-
tica. Amb aquest objectiu, reconeixem des del principi 
els actius que posseeix la joventut, apreciant les seves 
opinions i considerant-les en diversos aspectes del de-
senvolupament comunitari.
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Empoderament de dones joves

Empoderament és un concepte multidimensional que pot rebre diverses interpretacions. Pot ser vist com un mètode, 
com un procés o com una finalitat. Podem dir que empoderament és un procés de canvi social i de transformació de les 
relacions de poder, que pot començar amb la presa de consciència i l’aprenentatge i que té lloc a diferents nivells.

El canvi pot donar-se a nivell individual i a nivell col·lectiu, en tant que empoderament (empoderar-se) es relaciona 
amb el sentit mateix de ser persona, amb la identitat i la percepció que tenim de la nostra capacitat d’incidència 
política. Així mateix, empoderament s’expressa a nivell institucional, en relació al canvi de les regles, procediments, 
normatives i valors, l’ús de recursos i la presa de decisions que determinen en les esferes de la vida personal, social, 
econòmica i política.  Empoderament també incideix a nivell estructural i significa la transformació de les relacions de 
gènere i del poder, determinats per sexe, classe social, edat, ètnia etc. que modelen el nivell institucional, col·lectiu i 
individual perquè determinen  la distribució de recursos i de poder en la societat, i les reprodueixen al llarg del temps 
(Kabeer, 2001). 

Com a  punt de partida del Consell Local/Internacional de Dones Joves, busquem promoure l’empoderament de la jo-
ventut, en especial de les dones joves, com a factor indispensable per generar un canvi positiu i incidir en la política. 
En aquest context, empoderament fa referència a la participació activa en la política local, l’enfortiment de la incidèn-
cia política individual i col·lectiva que impulsi a qüestionar les estructures existents, qüestionar els estereotips de 
gènere tradicionals i comprendre les estructures ocultes de desigualtat que caracteritzen les relacions socials.

Empoderar les joves implica obrir espais perquè elles prenguin les decisions que afecten la seva vida. Les joves són 
agents actius en el desenvolupament vers un canvi individual, col·lectiu i institucional. Com s’ha remarcat en línies 
anteriors, empoderament és, per definició, un procés de canvi social que té com a objectiu posar en dubte les rela-
cions de gènere i poder existents.

En el centre del terme empoderament hi ha la idea de poder. Kabeer (1994) caracteritzava el terme empoderament 
per integrar diverses dimensions del poder: El poder per a es refereix a la capacitat individual en la presa de decisions; 
el poder sobre controla els recursos, les institucions i la presa de decisions, així com els discursos i agendes polítiques; 
i el potencial de transformació del poder cap a dins és la consciència sobre les estructures desiguals subjacents d’un 
sistema patriarcal que manté i reprodueix la injustícia de gènere. Batliwala (a Patel, 1996) va definir aquest poder 
com control sobre materials, bens, recursos intel·lectuals i ideologia. Per tant podem entendre l’empoderament com 
la implicació d’un procés en el qual s’assoleix la influència en la presa de decisions sobre la distribució de recursos, 
materials, coneixements, i sobre la ideologia que governa les relacions socials.

Per tant, empoderament pot relacionar-se amb el fet d’expandir les habilitats de les persones per fer eleccions es-
tratègiques en la seva vida, dins un context on aquesta habilitat els ha estat negada en el passat (Kabeer 1999). De 
manera que empoderar significa impulsar la presa de decisions, i la incidència política es basa en la mobilització co-
l·lectiva i en l’acció que busca posar de manifest les estructures ocultes que determinen certes regles institucionals, 
que assignen recursos i responsabilitat i legitimen desigualtats.Desafiar les relacions de poder existents implica 
canviar des d’una posició d’acceptació inqüestionable de l’ordre social, cap a una perspectiva crítica sobre l’ordre 
social en el qual vivim. 

Per tant, posar èmfasi en aquesta connexió ens convida a plantejar que l’empoderament ha d’assumir-se com el reco-
neixement de la capacitat de modificar les idees que sustenten pràctiques desiguals en termes de gènere. És a dir, 
no només qüestionem les expressions pràctiques de la desigualtat, sinó també les creences, tradicions, costums que 
legitimen la producció i reproducció de desigualtats de poder, doncs també es dirigeix a reconfigurar les estructures 
profundes que les sostenen.

1Kabeer (1999) ha definit l’habilitat per fer eleccions en tres dimensions interrelacionades: Recursos com a condició prèvia, incidèn-
cia per a l’acció com a procés i objectius assolits com a resultats
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El procés d’empoderament que ofereixen els consells, té lloc en un espai en el qual s’anima les dones joves i se’ls brin-
da la possibilitat de desenvolupar habilitats per millorar les seves capacitats individuals i col·lectives amb la finalitat 
de convertir-se en agents actius del desenvolupament i del canvi. D’aquesta forma, elles prendran les decisions que 
afecten les seves vides. .

Algunes propostes per empoderar les joves  (ILANUD/REDLAC 2002:47):

> Fer visible i prendre en consideració la diversitat de característiques i necessitats, visions i situacions que 
traspassen la vida de les dones joves.

> Reconèixer i valorar els espais existents de trobada i vinculació entre les joves, on comparteixen visions, 
intercanvien experiències i informació, i s’organitzen. Aquests espais són mitjans importants d’identificació i 
construcció d’aliances.

> Facilitar l’accés a la informació i els recursos necessaris perquè les joves puguin construir la seva ciutadania 
a través de formats atractius i adients que les convidin a crear les seves eines per conèixer els seus drets i les 
formes d’exercir-los.

> Obrir espais de reflexió, debat, trobada i treball conjunt entre dones de diverses generacions, en els quals les 
qüestions de poder i lideratge puguin treballar-se obertament.

>Identificar i fer visibles les aportacions, la presència i les formes d’expressió, participació i organització de les 
dones joves des d’una visió crítica dels seus rols tradicionals i dels estereotips de gènere creats.

> Reconèixer estereotips i estigmes comuns sobre les dones joves en cada context sociocultural i la forma en 
què impacten en l’exercici dels seus drets des de la pròpia experiència.
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Les Bones Pràctiques 

La identificació de les Bones Pràctiques s’ha desenvolupat basant-se en una de les pautes de Womenwatch de Naci-
ons Unides, que estableix la necessitat que compleixin almenys dos dels criteris següents:

1. Que comportin un canvi real que contribueixi a la igualtat de gènere o que obri nous espais en àrees no tradicional-
ment femenines, incloent una baula visible o mesurable entre aquestes Bones Pràctiques i els canvis en les relacions 
de gènere, equilibri entre gèneres o opcions i oportunitats per a les dones.

2. Que tinguin un impacte en les polítiques, creant un marc més propici o eficaç per arribar a l’equitat de gènere. Això 
inclou l’impacte en la legislació, la normativa o l’assignació de recursos, i una valoració del grau d’institucionalització 
de la pràctica identificada.

3. Que tinguin un enfocament innovador i replicable. Això implica que puguin demostrar el que és nou o únic en la 
iniciativa —el producte o el procés— i les oportunitats que té de ser reproduïda en altres països i contextos. 

4. Que demostrin ser sostenibles. És a dir, que quedi clar el compromís dels qui ho lideren, siguin actors institucionals 
o participants en la iniciativa del Govern, les directives acadèmiques, els mitjans de comunicació, les ONGD, etc.

Introducció

Les Bones Pràctiques corresponen a processos condu-
ents, des d’un enfocament innovador, a incidir en la con-
secució de l’equitat de gènere en distints contextos, és 
a dir, que una bona pràctica ha de seguir sent-ho en ser 
transferida a diferents espais culturals. Aquests  proce-
sos es donen a mitjà i llarg termini de forma constant en 
el temps i materialitzen la seva experiència en accions 
concretes per promoure canvis que contribueixin a l’en-
fortiment d’una democràcia de gènere.

Una bona pràctica ofereix un exemple de bon fer carac-
teritzat per una correcta identificació de les causes dels 
problemes en relació amb les relacions de gènere, amb 
una adequada planificació de les accions, etc. En definiti-
va, una bona pràctica ha de tenir en compte les relacions 
de gènere perquè en cas contrari no es podria considerar 
com a tal, ja que si no s’analitza la realitat des de l’anà-
lisi de gènere no es veuran les bretxes de gènere entre 
dones i homes. 

A més a més, es consideren molt interessants aquelles 
pràctiques que són el resultat d’un procés de participa-
ció, entre distints actors socials, que tenen una dimensió 
suficient, que afronten la discriminació i les desigualtats 
des d’una perspectiva global i que impliquen un vertader 
compromís dels governs en els diferents nivells de res-
ponsabilitat.

Un principi fonamental d’una bona pràctica és el seu 
component educatiu, ja que aquest factor és imprescin-
dible per aconseguir canvis definitius que incloguin el 
millorament de l’estatus de les dones mitjançant el propi 
coneixement de les lleis, normes i polítiques que s’han 
de superar per crear un ambient social que promogui les 
relacions no discriminatòries. La informació i l’accés als 
coneixements empoderen  les dones i les seves accions 
d’incidència política. Per tant, les recomanacions i es-
tratègies per dur a terme projectes educatius dirigits a 
dones han d’implicar-se en el reconeixement que l’acció 

educativa és política perquè té com a objectiu superar 
les injustícies que pateixen les dones de totes les edats. 
Així, les dones comencen un procés de canvi social i de 
transformació de les relacions de poder que considerem 
empoderament, en el qual l’aprenentatge i la conscien-
ciació són elements claus.

L’educació com a procés parteix de la realitat de cada 
persona, perquè inclou les relacions de subordinació/dis-
criminació en què viu, amb l’objectiu de superar-les i con-
solidar una millora personal com a part d’una societat en 
què les dones són majoria entre les persones desfavori-
des i marginades. Una educació amb perspectiva de gè-
nere està orientada a enfortir l’exercici de la ciutadania 
activa i la participació política de les dones en condicions 
d’igualtat i equitat. El desenvolupament d’una pedagogia 
de la inclusió ha d’afavorir un aprenentatge lliure de dis-
criminacions que respecti les diferències i la diversitat.
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En les Bones Pràctiques en general, i en el cas que ens ocupa en particular, sempre es consideren una sèrie 
d’aspectes:

• L’impacte intern i extern que s’espera que tingui el projecte.
• L’especial adequació a les demandes i necessitats del grup meta a què va dirigit, així com al context territorial.
• La metodologia innovadora que s’aplica en l’anàlisi de la realitat, en el disseny del programa, en la implementació i 
seguiment del projecte. 
• La bona utilització i optimització dels recursos emprats.
• La contribució a les polítiques transversals de gènere en les diverses àrees del govern de la ciutat perquè no quedin 
només en el discurs teòric.
• Sostenibilitat i continuïtat.

Les bones pràctiques en el marc del Projecte URB-AL  “Consell Local/
Internacional de Dones Joves”   
En el cas del projecte URB-AL Consell Local/Internacional 
de Dones Joves a Europa i Amèrica Llatina és van privi-
legiar experiències sustentables i innovadores que ex-
pressessin els esforços de les joves i els seus municipis 
generats, desenvolupats i viscuts en els espais de parti-
cipació creats per promoure canvis que contribueixin a 
l’enfortiment d’una democràcia amb equitat de gènere.  

Un aspecte clau en l’exposició de les Bones Pràctiques 
d’aquest projecte és el Manual de capacitació en educa-
ció política amb perspectiva de gènere (Part IV d’aquest 
document). Aquest mateix manual presenta l’aplicació 
directa de les pràctiques d’ensenyament usat en aquest 
projecte i aprovades per la pràctica, tant per les dones jo-
ves participants com per les facilitadores, expertes en la 
conducció de tallers participatius sobre educació política 
amb perspectiva de gènere.

Així, les bones pràctiques d’aquests tallers basen la seva 
experiència en el desenvolupament de sessions amb 
aprenentatges, activitats, accions i propostes basades 

en la incidència política amb perspectiva de gènere, que 
cerquen l’empoderament de les joves perquè siguin ca-
paç d’analitzar i reflexionar amb una mirada crítica les 
realitats en què viuen.

L’agenda política de les joves passa actualment per la ca-
pacitat d’incloure els drets de les dones com a part subs-
tantiva de l’exercici democràtic, la qual cosa té a veure 
amb l’augment de la seva presència en el públic i en els 
seus àmbits de decisió com a prova del desenvolupament 
de nous lideratges femenins. Per tant, és necessari fer ús 
intensiu de les experiències que —des de diferents cultu-
res i identitats— han desenvolupat altres joves amb èxit. 
D’alguna manera, es tracta d’entendre que cadascuna 
d’aquestes propostes ens pertany a totes. Apropiar-se 
de les Bones Pràctiques contribueix, indubtablement, a 
assumir els desafiaments de fer política amb un bagatge 
més gran i més ric, fonamentalment en relació amb les 
estratègies, implícites o explícites, que comporta cadas-
cuna d’elles.

Així, en el marc del projecte es defineixen les Bones Pràctiques en una sèrie d’àmbits claus amb els objec-
tius proposats pel projecte:

> Innovador

Com marc específic, i molt poc freqüent, és fonamental destacar que el projecte s’ha elaborat des de la perspectiva 
de gènere, la qual cosa ja és en si mateix innovador. A més a més, i de gran importància de cara a la incorporació de 
les dones a l’exercici d’una política activa, aquest projecte ha aconseguit el següent:

• Integrar les joves com a promotores de la construcció de la igualtat entre homes i dones.
• Donar a les joves els elements necessaris per a la construcció de la seva ciutadania activa.
• Possibilitar l’exercici de capacitats i drets per al seu desplegament com a protagonistes actives de la seva societat.
• Donar la possibilitat real d’una pràctica política a nivell local i internacional.
• Reunir joves de diferents contextos per al diàleg, l’intercanvi d’experiències cap a l’aprenentatge i l’acció política.
• Crear una agenda global d’incidència política simultània en distints contextos.
• Superar les diferències polítiques per centrar-se en els interessos estratègics de les dones a nivell mundial.
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> Empoderament i aprenentatge

El projecte ha proporcionat a les joves la capacitació i formació necessària en un procés d’aprenentatge amb pers-
pectiva de gènere, la qual cosa ha portat al desenvolupament de capacitats i habilitats pròpies dels processos d’em-
poderament:

• Crear un contacte directe i una comunicació directa amb la població, en aquest cas les dones joves, funcionàries i 
funcionaris, polítiques i polítics, i així poder tenir una visió més àmplia de la realitat i de la veritat sobre la situació de 
les joves en el seu context.

• Presa de consciència sobre les necessitats bàsiques i els interessos estratègics de les dones. Les joves són cons-
cients ara de les coincidències internacionals respecte a la condició i la posició de les dones i les accions conjuntes 
que es poden portar a terme.

• Autonomia. El temps d’aprenentatge i reflexió permet tenir en compte aspectes de nova autonomia de les joves 
especialment pel coneixement dels seus drets, de les seves noves accions públiques que han fet que alguns consells 
locals hagin estat reconeguts per part de l’estructura municipal.

• Preocupació pel coneixement i exercici dels seus drets sexuals i reproductius.

• Valoració personal és un dels elements més importants, ja que té a veure amb la posició que ocupen les joves en 
el seu nucli relacional.

• Expressió de la pròpia opinió ja sigui oral o escrita, que s’ha manifestat en casos com l’elaboració d’una revista 
per expressar les seves opinions.

• Creació d’una xarxa pròpia d’expressió conjunta mitjançant una web.

• Presa de consciència i treballar amb perspectiva de gènere en l’àmbit institucional per part dels municipis.

> Participació política i ciutadania activa

El projecte ha creat espais de participació a diversos nivells: local, internacional, global. Des del local, mitjançant les 
sessions d’educació política, passant per les trobades internacionals, mitjançant la reflexió per a l’acció conjunta, per 
arribar a tenir un espai propi permanent en el global mitjançant la pàgina web del projecte.

Consells Locals > Són l’àmbit d’aprenentatge i sensibilització local on es realitzen les sessions d’educació política 
amb perspectiva de gènere per aprendre i reflexionar sobre política local i conceptes polítics amb perspectiva de 
gènere. En aquest espai local s’ha creat un espai col·lectiu per a l’acció política denominat “Lideratge Aplicat”.

Trobades internacionals > Són l’àmbit on es troben el local i el global mitjançant l’intercanvi d’experiències i co-
neixements treballant estratègies a nivell global per portar-les al local i per donar fonament al treball en xarxa. Són 
fòrums polítics i socials on es poden establir llaços importants per a l’acció política col·lectiva. Partint del local els 
aprenentatges es col·lectivitzen en espais d’aprenentatge internacional que donen una dimensió de major potencial 
a les accions. 

Treball en xarxa > Des de la pàgina web del projecte es posen en comú les idees i aprenentatges de les participants 
en cada municipi. És una eina de gran valor que garanteix la continuïtat a la xarxa dels consells, fent-ne possible 
l’ampliació i permanència en el temps. 

Aquests espais de participació han generat els següents nivells de participació política:

• Reivindicacions amb perspectiva de gènere en aspectes claus de la política. 

• Participació activa no sols en els espais oferts, sinó que també s’ha ampliat cap a la visibilització en activitats 
públiques. Les dones joves com a col·lectiu dels consells locals han participat en distintes actuacions a nivell local, 
especialment en els actes del Dia contra la Violència contra les Dones (25 de novembre), jornades públiques de la 
municipalitat; conferències i les celebracions del Dia Internacional de la Dona (8 de març).
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•Elaboració conjunta d’estratègies d’acció. Les participants dels consells han elaborat agendes d’incidència políti-
ca juntament amb les representants dels municipis perquè s’assumeixin i compleixin formalment les reivindicacions 
de les participants com a dones joves que són. 

• Intercanvi d’experiències i coneixements a nivell individual, col·lectiu, institucional, local i global.

> Sostenibilitat
El projecte s’ha elaborat i desenvolupat de manera que garanteix la sostenibilitat a nivell polític i institucional i, rela-
cionat amb això, en els casos possibles, també financera. El treball en xarxa i l’elaboració d’estratègies conjuntes i el 
desenvolupament d’una consciència comuna plasmada en una agenda global ha creat un fort compromís individual i 
col·lectiu.

• Ha generat en els participants i en les institucions les capacitats necessàries per a la seva continuïtat.

• S’han establert compromisos institucionals, polítics, col·lectius i individuals per a la continuïtat.

• S’han creat estructures institucionals en alguns municipis que garanteixen la continuïtat. S’ha fet un reconeixement 
institucional per part del municipi, s’ha format una associació de la societat civil. També s’han creat espais de treball 
per part dels municipis i les joves així com fons i recursos per a activitats.

• Les joves se l’han apropiat expressant el seu compromís amb la continuïtat i noves incorporacions per a la seva 
ampliació.

• Els factors polítics locals on s’ha desenvolupat el projecte són favorables a la seva continuïtat. 

• Té un mitjà d’expressió global: la web.

L’acció de la pràctica: experiències per compartir

PROJECTE > Consell Local / Internacional de Dones Joves

SOCIS > Cuitat de Graz (Àustria), Buenos Aires (Argentina), Belén (Costa Rica), Sabadell (Espanya), Ate (Perú), 
San Xavier (Bolívia), San Salvador (El Salvador), Sucre (Veneçuela) i Women without Borders de Viena (Àustria) 
com a soci extern.

GRUP DESTINATARI > Dones joves, entre 15 i 24 anys, que viuen als municipis socis, pertanyents a àm-
bits socioeconòmics i culturals diversos i les coordinacions tècniques dels municipis associats.

RESUM > En el marc del projecte Consell Local/Internacional de Dones Joves es van establir Consells locals i in-
ternacionals com a espais de participació i empoderament individual, col·lectiu i institucional. El Consell local es va 
planificar perquè es desenvolupés com a activitat extracurricular, és a dir, fora de la jornada escolar. En tallers esti-
mulants i productius, les joves es van involucrar en aplicacions pràctiques de lideratge, van debatre temes claus que 
les afecten i van dissenyar les seves pròpies estratègies. Aquesta metodologia es basa en el reconeixement de les 
capacitats i responsabilitats de les joves, posant a prova les seves habilitats creatives, de comunicació i de lideratge. 
En les trobades internacionals es va vincular el local al global per intercanviar experiències i coneixements i crear 
vincles estratègics d’acció política. Així, un aspecte important ha estat el vincle i l’aliança establerta amb els munici-
pis (representats per la coordinació tècnica) i de les dones joves per unir els interessos de les dones joves de forma 
directa amb les seves municipalitats i la política local.

OBJECTIU GENERAL > Promoure un procés d’aprenentatge i sensibilització per a les dones joves en polítiques 
locals i en conceptes polítics (democràcia, participació i equitat de gènere), amb una perspectiva de gènere, per 
contribuir al desenvolupament d’una ciutadania activa, creant una xarxa intercontinental de consells locals/interna-
cionals per a dones joves i compensar el desequilibri en la representació femenina en l’àmbit de la política local amb 
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l’objectiu de transformar-lo en un consell per a la joventut, sensibilitzant i formant dones i homes joves en polítiques 
amb perspectiva de gènere.

CONTEXT DE SORGIMENT > Una vegada elaborat el projecte, l’activitat principal del qual va ser l’elaboració dels 
consells locals de dones joves, va ser difós a través dels mitjans disponibles en cada municipi; es va donar a conèixer 
mitjançant publicitat en mitjans de comunicació locals, a través de cartells distribuïts en organitzacions formals i no 
formals, en institucions educatives, en ONGs i la resta d’institucions vinculades a la temàtica de joventut i de gène-
re.

Les joves participants s’han acostat al projecte amb diferents interessos i expectatives. 
La gran majoria són estudiants de secundària i batxillerat; algunes són universitàries i treballadores eventuals. Se-
gons el context s’hi han presentat un major o menor nombre de joves interessades a participar; i amb unes caracterís-
tiques socials i polítiques diferenciades. Així, per exemple, en un municipi del total de les 55 dones joves selecciona-
des, el 31% són menors d’edat, el 40% té entre 18 i 20 anys i el 31% més de 21. El 73% de les joves es troba cursant 
actualment estudis i el 66% d’elles participa activament en alguna organització no governamental (organitzacions 
comunitàries, organitzacions juvenils, grups religiosos i institucions d’investigació). A més a més, el 30% de les joves 
participa en alguna agrupació política (moviments socials i partits polítics). Un total de 18 joves no participa ni en una 
organització no governamental ni en una agrupació política. Durant el procés de selecció, el 46% de les joves es va 
descriure a si mateixa com una líder mentre que el 33% va aclarir que necessitava preparació o formació per arribar 
a ser-ho. 

El principal interès de les participants per acostar-se al projecte ha estat conèixer els mecanismes per poder exercir 
la seva ciutadania activa sent plenament conscients de la necessitat de prepar-se en conceptes polítics per generar 
canvis. 

Així, el principal objectiu del treball en els Consells Locals han estat les sessions d’educació política amb pers-
pectiva de gènere (vegeu Part II) per animar les participants a involucrar-se en la política local així com a assumir 
un paper més actiu com a membres de la societat civil. No obstant això, un altre aspecte significatiu de les sessions 
d’educació política és familiaritzar-se i capacitar les dones joves per a la política i la ciutadania a nivell internacional, 
i generar la consciència que elles són una part crucial del moviment global. 

Cal destacar que durant les sessions d’educació política s’ha dissenyat i implementat un projecte propi en cada con-
sell local dels municipis associats, denominat Lideratge Aplicat: Projecte Joves. 
El desenvolupament d’aquest Projecte Joves, basat en la Guia per a l’acció  (vegeu Part II: Mòdul Pràctic) s’ha realit-
zat amb la finalitat de treballar un tema o un afer local d’interès, que generi preocupació o que cridi l’atenció de les 
participants. Així, les joves s’han encarregat d’investigar respecte d’això, revisar les polítiques públiques o lleis per-
tinents, definir els objectius i les metes del projecte, dissenyar el pressupost, treballar de forma conjunta amb altres 
organitzacions, membres de la comunitat, representants del govern, etc. i implementar accions d’incidència política 
per impulsar un canvi positiu en el tema específic seleccionat a la localitat.

Un altre aspecte important ha estat la celebració de trobades internacionals tant per a la coordinació tècnica com per 
a les dones joves.
Els anomenats Consells Internacionals de Dones Joves han estat una plataforma on les joves dels països partici-
pants i les/els representants dels municipis associats han tingut la possibilitat, en espais propis de reflexió, d’inter-
canviar experiències, idees, esperances, pors i afers del seu interès i preocupació. Així mateix, s’ha iniciat un procés 
de construcció de xarxes per establir contactes i relacions socials entre les dones joves i les seves municipalitats. 
D’aquesta manera, elles podien començar a involucrar-se i a informar-se sobre moviments, afers, activitats, etc. que 
tenen lloc fora dels seus països, a la sorra internacional i treballar conjuntament per trobar mecanismes (lleis, conven-
cions o declaracions), que puguin utilitzar-se per enfrontar els seus problemes i afers d’interès.

Així mateix, les participants arribaven a conèixer i a entrar en contacte amb un vertader escenari multicultural que 
podia brindar-los un sentit diferent de les seves pròpies realitats i formes de vida. Aquestes trobades han estat tam-
bé un espai per intercanviar experiències i aprendre de dones líders i expertes procedents de diferents institucions 
de dones
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Les participants dels Consells Internacionals han estat les delegades de cada Consell local dels municipis associ-
ats (dos en cada trobada internacional) i les coordinadores tècniques, representants dels municipis. L’elecció de les 
delegades internacionals va formar part d’un exercici polític que va brindar a cadascuna d’elles l’oportunitat de ser 
protagonistes, poder expressar-se i iniciar-se en el camp de la seva formació política pública.

Les delegades van portar les conclusions, preocupacions i possibles solucions locals, que després han estat deba-
tudes i discutides a la plataforma del Consell Internacional. A més a més, durant els Consells Internacionals es van 
elaborar documents estratègics amb una agenda col·lectiva general i un document de propostes polítiques locals que 
les delegades, en tornar a les respectives municipalitats, van presentar i van revisar en el marc dels consells locals i 
després van entregar als seus municipis. 

ÈXITS > Hi ha una sèrie d’èxits comuns en tots els contextos d’aplicació del projecte que tenen a veure, en part, 
amb la natura d’aquest. Això és en relació bàsicament amb la creació d’un espai d’educació política amb perspectiva 
de gènere i participació política que ha potenciat les capacitats de les joves per començar a exercir la seva ciutada-
nia. Cal considerar especialment que, en tan poc temps, les participants hagin estat capaces d’elaborar una Agenda 
Política per als seus municipis i començar el seu desenvolupament local amb els vincles establerts des dels Consells 
Internacionals. A més a més, les joves han aconseguit desenvolupar identitat de grup, la qual cosa porta a un au-
toreconeixement per a l’organització; s’han relacionat amb joves amb visions diferents i interessos diversos; van 
començar processos de reflexió de la pròpia realitat i diàlegs espontanis i sincers sobre les temàtiques treballades i 
es van sensibilitzar amb el tema de gènere i drets de les dones, conceptes polítics i estudi pràctic. 

D’altra banda, s’han capacitat per participar en espais d’incidència política i formar part de processos  polítics mit-
jançant l’elaboració d’agendes d’incidència política que han estat presentades a les autoritats municipals. A més a 
més, s’ha aconseguit la unificació de l’agenda d’incidència política local a la global en les trobades internacionals 
fomentades en els Consells Internacionals que forma part també de la visibilització del pensament polític de les 
dones joves.

Amb tot això, s’ha iniciat un procés d’empoderament a nivell individual, col·lectiu i institucional gràcies al treball con-
junt i la conscienciació dels afers de gènere.

En definitiva, s’ha creat un espai d’aprenentatge i sensibilització en polítiques locals i conceptes polítics que porta a 
les joves cap a l’exercici de la ciutadania activa al seu municipi però amb connexions intercontinentals. 

DIFICULTATS > En aquest sentit, cal esmentar especialment les responsabilitats anteriors al projecte contretes per 
les participants: totes elles estudien o treballen, o ambdues coses, i algunes tenen responsabilitats familiars impor-
tants que n’han impossibilitat la plena participació. 
Tot això està en clara connexió amb les relacions de gènere dels municipis socis que fan que les joves tinguin molt 
poc desenvolupada la seva ciutadania i, per tant, el seu interès en espais de participació social. Hi ha una molt esca-
ssa cultura participativa de les dones joves i una falta d’exercici de les pròpies responsabilitats.

El projecte ha tingut com un dels seus eixos vertebradors visibilitzar i reflexionar sobre les dificultats de les joves 
convertint-les en fortaleses, ja que les pròpies participants s’han adonat que aquestes dificultats parteixen de les 
causes estructurals de l’exclusió de les dones en l’espai públic.
En aquest sentit, és important destacar que aquest ha estat un dels temes centrals en la identificació del projecte: 
empoderar les dones joves per desenvolupar aquesta cultura de participació, és a dir, col·laborar en la seva  cons-
cienciació i aprenentatge per transformar la realitat des de la seva identitat de gènere i de l’anàlisi de les idees que 
reprodueixen els estereotips i rols.
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Resum per socis del projecte: Algunes experiències de les Bones 
Pràctiques

MUNICIPI D’ATE >PERÚ
Des de l’aprenentatge i l’educació  a l’acció política: dones joves.

El projecte està coordinat pel Departament de Relacions 
Internacionals del municipi d’Ate. Aquest projecte és una 
experiència sense precedents a la localitat perquè es 
tracta d’un espai per a dones joves, ja que hi ha organit-
zacions de dones però són d’adultes. Les joves tenen una 
percepció diferent de la vida que permet desenvolupar 
altres perfils de dones, que deixin de banda els enfoca-
ments assistencialistes, relacionats exclusivament amb 
la maternitat, i apostin per l’enfortiment de capacitats i 
el desenvolupament humà.

Hi ha un fort comprimís polític estructural entre el Con-
sell Local i la municipalitat que s’ha expressat específi-
cament en el reconeixement municipal de la seva pròpia 
estructura organitzativa (presidenta, coordinadora ge-
neral, fiscal, secretàries i vocalies) i que els ha permès 
desenvolupar autonomia organitzacional i d’incidència 
política com a col·lectiu de dones joves.

Així mateix, la creació de la seva pròpia estructura orga-
nitzativa és la base per a la sostenibilitat i el seguiment 
del Consell Local independentment de suport extern i 
al mateix temps el potencial institucional i polític per al 
present i futur treball amb el municipi.

Les participants del Consell han presentat a les auto-
ritats una sèrie de propostes polítiques reivindicatives 
amb l’objectiu que siguin assumides per part de la mu-
nicipalitat. Les reivindicacions s’han donat en les àrees 
de major interès en el context i en el marc de les acci-
ons d’incidència política del Consell Local. Les propostes 
polítiques reivindicatives se centren en dos temes: drets 
humans i educació, ja que al Perú hi ha hagut casos molt 
greus de violació dels drets humans i les joves conside-
ren que l’educació és la via principal en la lluita contra la 
pobresa i contra el menyspreu als drets humans.

MUNICIPi DE BELÉN > COSTA RICA
Associació entre les autoritats locals i les dones joves per a l’elaboració conjunta d’estratègies d’actuació 
política.

El projecte està coordinat per l’Oficina de la Dona del mu-
nicipi que, com a primer suport, va cedir un local dins les 
seves oficines per poder desenvolupar les sessions. 

Les joves han anat progressivament prenent consciència 
de les realitats de gènere en el seu context plasmant-
les en una agenda pròpia que s’ha presentat a la muni-
cipalitat com a institució i a departaments concrets amb 
l’objectiu de crear aliances per demanar els suports pre-
cisos perquè les propostes s’assumeixin com a polítiques 
locals de desenvolupament.

La incidència política de les joves en el seu treball con-
junt amb l’Oficina de la Dona ha permès avaluar l’avanç 
de la municipalitat en el tema política i joventut ja que 
ha introduït formalment el tema de política i joventut 
dins l’estructura municipal i ha aconseguit que la institu-
ció assumeixi compromisos en aquest camp des de llocs 
estructurats i formals tendents a aconseguir avanços en 

la igualtat de gènere del cantó. A més a més, ha donat 
projecció internacional a la municipalitat i n’ha ampliat 
les xarxes de suport, gràcies al fet que ha facilitat el po-
sicionament de la institució en altres espais i, el que és 
possiblement el més important, ha permès que l’Oficina 
de la Dona es vagi especialitzant en una àrea tan estra-
tègica com la formació política. 

Les propostes polítiques reivindicatives de les joves se 
centren en dos temes: sexualitat i salut, ja que les joves 
consideren que són aspectes fonamentals per exercir 
una vida plena de drets. A partir del projecte les joves 
participants han començat a involucrar-se en espais insti-
tucionals i comunals d’incidència en el desenvolupament 
local, la qual cosa afavoreix el relleu generacional en les 
estructures de poder comunal i facilita la inclusió de les 
necessitats de les dones joves en les accions i projectes 
de desenvolupament local.
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CIUTAT DE BUENOS AIRES > ARGENTINA
Capacitar-se per participar en espais d’incidència política i formar part de processos sociopolítics per impulsar 

l’equitat de gènere.

El projecte està coordinat pel Departament de Joventut 
del municipi. 
El Consell Local de Dones Joves a Buenos Aires està for-
mat per un grup de joves la majoria de les quals parti-
cipa en organitzacions no governamentals i n’hi ha que 
militen en partits polítics. Totes són estudiants universi-
tàries i moltes estan vinculades directament amb la mu-
nicipalitat, implicades en treballs de desenvolupament 
comunitari/social, etc. o en organitzacions de la societat 
civil. 
A causa del context, són una vertadera organització de 
dones joves empoderades que s’expressen i reivindiquen 
des de l’autonomia i la consolidació dels seus ideals en la 
reivindicació dels drets de les dones, tant localment com 
globalment. El seu alt compromís amb el treball en xarxa 
a nivell internacional s’ha expressat específicament en 
responsabilitzar-se del manteniment de la pàgina web.
La singularitat d’aquest Consell ve donada per l’alt nivell 
de participació i implicació política com a punt de partida 
de les participants, cosa que els va permetre concentrar-

se específicament en la capacitació amb perspectiva de 
gènere. L’acció política es va considerar amb la perspec-
tiva de gènere portant endavant una agenda feminista 
per a “impulsar l’equitat de gènere, mitjançant un Con-
sell Local de Dones Joves que tingui incidència, que sigui 
consultat i escoltat, d’aquesta manera, influir i incidir en 
el canvi de pràctiques de subordinació de gènere mitjan-
çant accions concretes”.
El Consell de Dones Joves va decidir institucionalitzar-se 
com a organització de la societat civil per actuar com a 
unitat de pressió i de lobby per l’equitat de gènere mit-
jançant l’elaboració d’estratègies polítiques i la partici-
pació activa en actes públics prenent la paraula, fet que 
converteix el pensament i l’acció en un binomi clar per a 
l’exercici del seu empoderament personal i col·lectiu.
Les propostes polítiques reivindicatives se centren en 
afers diversos, com ara campanyes en organismes pú-
blics per a la ratificació de declaracions internacionals, 
reformes de lleis i compliment, etc. en els àmbits de drets 
humans, sexualitat i salut.

CUITAT DE GRAZ > ÀUSTRIA
Analitzar els espais públics, específicament els mitjans de comunicació, pels seus procediments discriminatoris.

El projecte està coordinat per l’Oficina de la Dona de la 
Ciutat de Graz. El Consell Local de Dones Joves s’ha es-
tablert en una estructura institucional ja existent per 
garantir-ne la sustentabilitat a llarg termini. Es tracta del 
centre d’atenció a dones joves i nenes (DOKU i MAFALDA) 
que compta amb una gran experiència en la capacitació 
en diversos àmbits relacionats amb joventut i relacions 
de gènere.

La voluntat de crear un espai propi per a la participació, 
l’aprenentatge i l’acció política de dones joves va néixer 
de l’observació de la realitat, tant micro com macro, ja que 
encara que un país com Àustria moltes vegades sembla 
haver superat les inequitats de gènere, en realitat les es-
tructures de poder són masculines tot i que aparentment 
estan obertes a les dones.

L’experiència de les dones joves ha estat descobrir i 
conèixer que no tenen espais públics de participació 
reals, específicament espais per revisar i reflexionar so-
bre continguts. Així, la creació d’una agenda feminista ha 
estat un aspecte molt important en el seu procés de ca-

pacitació política amb perspectiva de gènere, que divul-
guen en un programa de ràdio que han creat com a espai 
de promoció de polítiques amb perspectiva de gènere. 
La conscienciació de dones joves activistes polítiques en 
afers de gènere ha generat un empoderament en relació 
amb la conscienciació de la reflexió de la posició de les 
dones en la societat i dels models masculins existents en 
els espais de participació política en un país considerat 
igualitari.

L’acció política i l’exercici de lideratge es veu recolzat per 
un fort compromís institucional des de la Ciutat de Graz, 
que ha creat un fons de recursos per a iniciatives d’acció 
política de dones joves que ha obert un camí cap a la 
participació activa de les joves en la política basada en 
l’acció.

Les propostes polítiques reivindicatives de les partici-
pants se centren en els processos de revisió i capacitació 
amb perspectiva de gènere, en un context d’èxits legals 
i avanços reals en els drets de les dones però que encara 
xoquen amb estructures patriarcals.
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AJUNTAMENT DE SABADELL > ESPANYA
Creació d’espais de participació  pública per a les dones joves en l’àmbit municipal.

El projecte està coordinat per la Regidoria d’Igualtat 
Dona-Home, que ha mantingut des de l’inici el suport ins-
titucional que ha generat un grup propositivament actiu 
i vinculat amb la institució. El Consell Local de Sabadell 
es desenvolupa, des dels seus inicis, a les instal·lacions 
d’una institució cultural pública. Les joves participants 
són estudiants de batxillerat i d’universitat, molt actives 
en associacions culturals catalanes, que expressaven de-
sitjos de conèixer millor la seva pròpia realitat política.

Les participants de Sabadell s’han caracteritzat per una 
gran cohesió com a grup, ja que s’han mantingut les ma-
teixes noies des de les primeres sessions. Això està en 
relació amb la connexió entre la realitat de les joves en el 
seu context i els temes tractats, a més de les activitats 
extres desenvolupades conduents sempre a aprofundir 
la reflexió col·lectiva i la participació dins la pròpia mu-
nicipalitat. L’eix motor de tot el procés de conscienciació 
ha estat l’aprenentatge conceptual i pràctic de la pers-

pectiva de gènere com una metodologia per posar de 
manifest la continuïtat de les desigualtats de gènere en 
un context com el seu, en el qual les discriminacions es 
donen de manera subtil.
Les participants han arribat a un nivell de reflexió impor-
tant en què han superat la idea d’igualtat amb què van 
arribar al projecte, i en l’actualitat poden detectar serio-
ses desigualtats de gènere en el seu context, per la qual 
cosa s’han convertit en analistes actives de les discrimi-
nacions que actualment existeixen i en activistes pro 
equitat de gènere.

Les propostes polítiques reivindicatives de les joves 
s’han implicat especialment en el tema més complex que 
pateix la seva societat a hores d’ara: la violència de gè-
nere. Per això han dirigit tots els seus esforços a l’estudi 
d’aquesta xacra social, amb l’objectiu d’elaborar propos-
tes com a joves que són tendents a sensibilitzar la socie-
tat per eliminar-la definitivament.

ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN SALVADOR > EL SALVADOR
Propostes d’estratègies polítiques i plans d’acció per a les autoritats municipals. 

El projecte està coordinat per la Unitat Tècnica per a 
l’Equitat de Gènere. Aquest municipi ve d’una llarga ex-
periència de conflicte armat per la qual cosa la seva rea-
litat és potser la més activament polititzada. Això ha fet 
que el nombre de participants sigui alt i que la majoria 
de les joves ja es consideressin líders abans de començar 
a participar en el Consell, ja que provenien d’organitza-
cions de dones o altres organitzacions socials.

El Consell Local de Sant Salvador s’ha caracteritzat per 
la seva relació positiva amb les institucions públiques. A 
més a més, és un Consell molt actiu socialment que ha 
contactat amb altres institucions locals per a les seves 

activitats de manera integral, intentant crear aliances i 
formant taules de treball per a l’elaboració de materials 
amb activitats tendents a un pla d’acció assumible per 
les autoritats polítiques locals. 

Ha estat molt important que la municipalitat ha assumit 
l’agenda per a la incidència política presentada per les 
participants i el canvi cap a una major equitat de gènere, 
la qual cosa, a la vegada, garanteix la sostenibilitat insti-
tucional pel suport brindat.
Les propostes polítiques reivindicatives de les partici-
pants se centren en temes fonamentals en el seu con-
text: participació, educació i feina. 

GOVERN MUNICIPAL DE SAN XAVIER > BOLÍVIA
Portar allò que s’ha après a la comunitat i donar a conèixer la importància de poder formar-se i de tenir accés 
a la informació.

El projecte està coordinat pel Govern Municipal de San 
Xavier. La seu del Consell es troba al local de l’Alcaldia.  
La proximitat institucional és manifesta,  havent-se des-
envolupat diverses trobades amb els representants po-
lítics del més alt nivell. En aquest sentit, l’acció que es 
vol destacar és la relativa a l’entrega de l’agenda de les 

dones joves del municipi a les autoritats locals, els com-
promisos de les quals s’han centrat en temes de salut i 
medi ambient. 

El projecte, en el seu vessant d’organització de dones 
joves, ha estat la primera iniciativa que s’ha donat a la 
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ALCALDIA DEL MUNICIPI DE SUCRE > VENEÇUELA
Creació d’un espai propi per a les dones joves com a part del municipi per a la visibilització del tema de la dona 
jove en allò polític i públic.

El projecte està coordinat per l’Alcaldia del municipi Su-
cre. En aquest municipi,  l’absència d’espais per a dones 
joves on puguin capacitar-se en àrees i temes cap a la 
seva integració social de manera activa i participativa, 
les ha portat a situacions d’exclusió que han impedit el 
seu progrés com a activistes en la societat amb els ma-
teixos drets que els homes. A Sucre no existia cap grup 
organitzat de dones joves, així que el Consell Local ha 
pres aquesta iniciativa i és l’espai que ha possibilitat que 
dones joves comencin a tenir veu a la seva comunitat, es 
donin a conèixer i facin les seves pròpies propostes.

El municipi de Sucre compta amb un dels índexs més alts 
del país en embarassos en adolescents. Així, les joves des 
de molt primerenca edat assumeixen el rol tradicional de 
mares i mestresses dependents. El treball conjunt de les 
joves i del municipi ha impulsat la creació de polítiques 
amb perspectiva de gènere que s’han iniciat mitjançant 
programes conjunts amb els Ministeris de Salut i d’Edu-
cació per elaborar estratègies orientades específicament 
cap a temes de salut i sexualitat. Aquest municipi és un 
exemple de l’aprenentatge conjunt i mutu i de la iniciati-
va de les joves per iniciar canvis en la política local.

El Consell ha realitzat un acostament a altres institu-
cions locals que treballen en la protecció de la infància 
i la joventut. 

A més, ha articulat iniciatives per guanyar espais públics 
en les polítiques de gènere a nivell local i desenvolupar 
projectes conjunts de prevenció d’embaràs en adoles-
cents i de capacitació per al treball de joves amb baix 
nivell educatiu.

Els processos que s’han anat desenvolupant en aquest 
municipi són un clar exemple de contextualització de la 
proposta, ja que en un entorn de desocupació generalit-
zada per a les dones i de maternitat a molt primerenca 
edat, és a dir, en una societat amb un alt compliment dels 
rols de gènere, s’ha treballat per la generació de capa-
citats cap a la inserció laboral de les dones joves parti-
cipants. 

D’aquesta manera s’ha aconseguit que les dones joves 
participants comencin a reflexionar sobre la seva posició 
i condició social, començant per la seva autonomia eco-
nòmica i, per tant, personal.

zona, per la qual cosa la iniciativa en si mateixa és im-
portant ja que ha donat visibilitat a les joves en l’àmbit 
públic i polític.

El procés d’empoderament s’ha donat mitjançant els 
aprenentatges i l’apropiació del coneixement, la qual 
cosa els ha permès crear un espai amb l’objectiu de re-
plicar les sessions d’educació política en àrees fora de la 
comunitat. Les participants han anat de la pràctica a l’ac-
ció amb perspectiva de gènere passant d’un àmbit urbà a 
un altre de rural amb realitats diferenciades.

Les propostes polítiques reivindicatives de les partici-
pants se centren en temes que les preocupen com són 
la salut sexual i reproductiva. Així han creat el projecte 
Pla local per a la salut i el desenvolupament integral dels 
i les adolescents (2007-2010), que s’insereix en el Pro-
grama Local de Salut Sexual i Reproductiva (2007-2010) 
que representa la política local de reducció de la mor-
talitat materna i neonatal. El PNSSR conté els plans de 
Maternitat i Naixement Segurs, de Control de Càncer de 
Coll Uterí, d’Anticoncepció, de Salut i Desenvolupament 
Integral dels i les Adolescents i de Violència Sexual.
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>PART II
MANUAL DE CAPACITACIÓ EN 
EDUCACIÓ POLÍTICA AMB PERSPECTIVA 
DE GÈNERE



30



31

Introducció al Manual de Capacitació

Aprendre és molt més que rebre o recordar informació. Aprendre implica participació i comunicació efectiva per amb-
dues parts. La finalitat és difondre mètodes d’ensenyament i aprenentatge participatiu com a formes adequades 
perquè les participants explorin assumptes que són importants i rellevants en les seves vides. L’enfocament parti-
cipatiu entén que aprendre en el moment de fer brinda una oportunitat a les dones joves d’observar com practiquen 
les seves habilitats i de poder-les exercitar elles mateixes més endavant. 

La perspectiva de gènere en la metodologia participativa crea la consciència necessària per comprendre que tant la 
participació com el gènere són assumptes polítics, i que sensibilitzar la participació en temes de gènere és un procés 
polític. Participació i gènere són enfocaments que no són tècnicament fixos, però que tenen implicacions sobre la 
distribució de poder en les comunitats. En la metodologia participativa sensible al gènere, les idees canvien i, poder i 
conflicte s’exploren tant per part de les facilitadores com de les joves. 

Marc conceptual per a l’educació política amb perspectiva de gènere

L’educació política de dones joves es veu com part d’un ampli procés educatiu que promou la ciutadania activa a 
través del coneixement, el comportament, les actituds i els valors. L’educació política crea interessos i anima la cu-
riositat d’experimentar la vida, qüestionar les estructures socials i tenir una visió crítica del món que va més enllà 
d’estar ben informada. 

Aquest projecte parteix de la premissa d’engegar una iniciativa d’educació política des de la perspectiva de la con-
dició i posició de les dones en la societat. Per aquest motiu, la manca de participació política de les dones no es pot 
considerar només un problema de la seva condició social, és a dir, de l’absència d’incentius i d’educació, doncs aquesta 
absència és un problema estructural que es basa en les relacions de gènere i de poder que determinen qui participa 
en política i de qui són els interessos representats en l’agenda política.

Per tant, l’educació política amb perspectiva de gènere ha d’anar més enllà de l’”alfabetització política”, és a dir, més 
enllà d’aprendre conceptes polítics existents. Es tracta de conscienciar les dones joves sobre la diferència entre la 
condició i la posició per tal de qüestionar els estereotips i els conceptes sobre el rol que juguen “la dona” i l”’home” 
en la societat.  

“Les idees juguen un paper molt poderós en la forma de veure el món. Influeixen en el què considerem possible i en la 
manera d’actuar. Per tant, és crucial qüestionar no només les pràctiques sinó també les idees que s’amaguen rere les 
pràctiques (de desigualtat, com ara l’opressió de les dones). Les lluites ciutadanes s’encaminen a posar en dubte els 
límits i les bases mateixes de l’entramat social, de les regles que decideixen sobre la destinació dels recursos i els sis-
temes dels que se’n deriva la desigualtat. D’aquí que no es tracti simplement de parlar de dones o de la marginalitat de 
persones que volen pertànyer a un sistema desigual que roman inalterat.”.

MEER & SEVER, 2004: 11

1Els projectes amb perspectiva de gènere que pretenen aconseguir la igualtat de gènere han d’establir una clara distinció entre la 
condició de la vida de les dones i la seva posició en la societat. 
Basado en el concepte de les necessitats pràctiques, desenvolupat per Molyneux (1985), es refereix a l’esfera immediata de l’expe-
riència de les dones, al tipus de treball que realitzen i a les necessitats que aquest comporta: aigua potable, vivenda, salut, educació, 
cura dels infants i ancians. Aquestes necessitats són considerades pràctiques, doncs estan relacionades amb necessitats directes 
de les condicions de vida.
La posició, que Molyneux anomena interessos estratègics, es refereix al nivell social i econòmic de les dones en relació al nivell so-
cial i econòmic dels homes: disparitats salarials, d’oportunitats, de participació política, lleis, violència, etc. Els interessos estratègics 
sorgeixen dels desavantatges en la societat i de la subordinació de la dona; és a dir, es deriven de les relacions desiguals de poder.
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Les sessions educatives del manual pretenen capacitar les dones joves de manera que puguin identificar-se, explorar 
i analitzar aquestes relacions de poder i desenvolupar una perspectiva crítica vers el món. Tenen la voluntat de capa-
citar per fer comprendre que existeixen obstacles estructurals i personals, malgrat els quals o contra els quals es pot 
engegar un procés cap a un canvi en ambdós nivells.

Així mateix, l’educació política, com a procés d’aprenentatge per a grups de pressió de la societat civil que lluiten 
per l’equitat de gènere, pot convertir-se en catalitzador per qüestionar els estereotips de gènere tradicionals i pot 
promoure l’equitat de gènere a través del reconeixement del potencial de dones líders, de manera que tinguin la 
possibilitat d’aprendre sobre lideratge des d’una perspectiva de gènere, i així estimular un procés transformador de 
la política.

Facilitar a les dones joves el fet de convertir-se en agents actius d’un canvi social significa iniciar un procés d’apre-
nentatge interpersonal, col·lectiu i institucional que prengui en compte tres dimensions interrelacionades: identitat i 
capacitat per a l’acció, associacions i acció col·lectiva, institucions i accés. Revisar conceptos políticos y términos tales 
como ciudadanía, identidad, derechos, necesidades, intereses, voz, participación, representación, liderazgo etc. en 
estas tres dimensiones, permite hacer visibles y experimentar las diversas expresiones de las relaciones de género 
y de poder en cada una de ellas. Por ello, esta perspectiva multidimensional invita a entender la interrelación entre 
el potencial individual y colectivo, además de cuestionar las relaciones de poder de los procesos institucionales que 
determinan ciertas prácticas de inclusión y de exclusión basadas en el género.
En cada una d’aquestes dimensions hi ha múltiples punts d’entrada per a l’educació política de les dones joves que 
a continuació intentarem assenyalar en base a les idees fonamentals i les preguntes claus que es desenvolupen en 
les sessions de tallers del manual.

> Identitat i capacitat per a l’acció
Aquesta dimensió fa referència a la identitat pròpia i al reconeixement social i cultural que constitueixen els requisits 
bàsics per a una ciutadania activa i interessada en la política. Sense reconeixement no hi ha acció. Passar a l’acció i 
actuar com a ciutadà, requereix una consciència de la capacitat individual per actuar. Al mateix temps, implica el reco-
neixement del “dret a tenir drets”. En les sessions d’educació política del manual, i al llarg de l’entrenament, aquesta 
dimensió pot fer-se visible, entre altres, mitjançant les següents preguntes:

> Associacions i acció col·lectiva
En aquest nivell s’aprèn sobre el potencial col·lectiu de la pròpia organització (Consell Local/Internacional de Dones 
Joves), a participar en la vida i els afers de la comunitat, i sobre valors d’equitat i democràcia en l’acció col·lectiva i la 
presa de decisions. Per aquest motiu incentivem l’associació amb institucions i organitzacions de dones i creem un 
espai d’actuació entre la societat civil i algunes institucions polítiques. El nostre objectiu és que les joves aprenguin 
com participar i implicar-se en l’acció col·lectiva.

2Aquestes tres dimensions foren desenvolupades per Naila Kabeer (2002) com a bases d’anàlisi transformatiu per construir models 
inclusius de ciutadania.

• Com em defineixo a mi mateixa? Com em defineixen 
les altres?
• Com es defineix el grup social/ètnic en el qual 
m’identifico?
• Quin impacte té aquesta definició sobre la meva auto-
definició?
•Com es pot millorar la nostra capacitat d’actuar com a 
ciutadana o ciutadanes amb interessos diversos condici-
onats per la classe social, el grup ètnic, el gènere, etc.?

• Quines són les meves necessitats i interessos i com puc 
definir-los? On trobo obstacles i possibilitats? Per què no 
necessito educació si sóc dona? Quin és el meu paper en 
la societat?
• Què puc aprendre per millorar les meves capacitats de 
lideratge?
• Com sóc una líder en la meva vida? Com defineixo les 
meves idees, resultats i ambicions? Com faig ús del po-
der?

• Com organitzar-nos a partir d’interessos concrets? Com 
definir necessitats i interessos col·lectius? Com podem 
formar grups d’interès? 
•Com podem participar? Quina és la nostra veu? Com 
podem formar grups d’interès per fer-la sentir? Com po-
dem participar activament com a organització/grup amb 
recursos (financers, de temps, etc.) limitats? Com podem 

exercir pressió per fer visibles els interessos de la joven-
tut o de l’equitat de gènere en la societat civil? 
• Com podem posar-nos en contacte amb líders i establir 
un diàleg sobre les seves experiències?
•Com podem associar-nos amb dones líders? Què és el 
lideratge col·lectiu?
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> Institucions i accés

En aquesta última dimensió pretenem analitzar i convidar al canvi en relació amb l’accés que tenen les dones joves a 
les institucions. Per desenvolupar aquestes reflexions, hem plantejat algunes preguntes guies com les següents: 

En base d’aquest acostament els materials per a l’educació política s’han organitzat en quatre mòduls.

Mòdul I. Temes conceptuals: feminisme i moviment de dones, gènere i equitat de gènere, llenguatge sexista, demo-
cràcia, participació ciutadana, drets humans i violència de gènere.

Mòdul II. Cap a l’empoderament individual, col·lectiu i institucional: identitat, joventut, sexualitat, lideratge, poder i 
empoderament, comunicació, incidència política i negociació.

Mòdul III. Àrees temàtiques polítiques: polítiques amb perspectiva de gènere, pressupost i gènere, medi ambient, 
salut, .afers socials, educació i treball.

Mòdul Pràctic. Lideratge Aplicat: Guia per a l’acció política.

Mètodes participatius d’ensenyament
Aquest apartat ofereix uns mètodes participatius per ajudar les facilitadores dels tallers a comprendre els objectius 
d’aprenentatge de les sessions de capacitació, així com per aconseguir els seus propis objectius i implementar les 
seves idees per facilitar les sessions, activitats i discussions. 

Com a facilitadores, teniu la tasca d’ensenyar i dirigir el procés d’aprenentatge i ser les monitores de cada sessió. A 
diferència d’una mestra tradicional o entrenadora, no sou responsables de liderar el grup cap a conclusions específi-
ques, acords o solucions. Més aviat, sou responsables de la creació d’un espai en el qual les participants i vosaltres 
podeu aprendre de les idees i experiències de les altres; estar en desacord i expressar opinions i posicions en un 
ambient segur, lliure de prejudicis; treballar juntes per animar el pensament, la creativitat i la innovació; i arribar a 
consens.

Aquest espai es crearà a través d’una planificació esmerada i informada de cada sessió, l’espai físic, els materials a 
utilitzar, i el compromís amb les tècniques de facilitació que promouen el respecte mutu, la tolerància, la discussió 
respectuosa i una atmosfera de col·laboració.
Cal animar totes les participants a dedicar-se activament al projecte, assumir responsabilitats per fer efectiva la 
implementació del projecte i el procés d’aprenentatge, i promoure un procés d’apropiació per part de les joves. L’apre-
nentatge participatiu és innovador, i recorre a mètodes d’ensenyament interactius i centrats en qui aprèn. A les dones 
joves, se’ls donaran les eines que els permetran desenvolupar les habilitats i la confiança necessàries per assumir, 
debatre i resoldre problemes. Tot això serà possible si es motiva les joves a analitzar la seva informació de manera 
col·lectiva, buscar consens, manejar els conflictes i ser mestresses de les decisions que prenen. 

• Quins són els processos institucionals d’accés i exclu-
sió, les regles, les normes i les pràctiques formals i infor-
mals?
• Com inclouen o exclouen les institucions grups dife-
rents de la societat?
• Com podem accedir a les institucions del nostre munici-
pi i participar en polítiques locals?
• Quins són els obstacles que ens impedeixen participar 
i prendre l’acció?
• Ens sentim reconegudes socialment i culturalment en 
les estructures de les institucions del nostre municipi?
•Quins interessos estan en l’agenda política, quina reali-
tat es pren com a norma? Per què la cura dels nens no és 
un assumpte polític/públic, sinó una qüestió personal? 
• Què passa amb les nostres escoles i institucions d’ense-

nyament? Quines formes d’exclusió i inclusió practiquen? 
Quina identitat promouen? Què aprenem sobre ciutada-
nia i agència? Com és l’accés a la participació política en 
el nostre municipi? Existeix una plataforma on podem 
participar?
• Quins interessos estan representats en política? Qui re-
presenta els interessos de les dones? Qui representa qui? 
Incidència política. Com podem exercir una “veu real”? A qui 
coneixem en política que representa els nostres interessos? 
És responsable? Com podem trobar-nos amb aquesta per-
sona?
• Quines són les expectatives institucionals de les dones 
líders? Quines són les qualitats requerides i com podem 
canviar els valors del lideratge masculí?
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Entre els mètodes d’ensenyament participatius utilitzats en el manual de capacitació per formar habilitats i per influir 
en activitats s’inclouen els següents:

• Discussions a classe.
• Pluges d’idees.
• Pràctica guiada per demostracions.
• Jocs de rols.
• Grups petits.
• Jocs educatius i simulacions.
• Contar històries.
• Debats.
• Practicar habilitats de vida específiques en contextos particulars amb altres participants.
• Ús de materials audiovisuals.
• Traçar mapes de presa de decisions o arbres de problemes.
• Investigació.

> Abans de la capacitació

•  Assegureu-vos que esteu ben informades i preparades per a la sessió. Mentre més preparades estigueu per dirigir 
la sessió, més eficient serà, i majors seran els beneficis que les participants podran obtenir de vosaltres.

• Intenteu incorporar tant de coneixement local i informació a la sessió com sigui possible, en particular en moments 

en els quals la sessió ho permeti.

• Doneu-vos temps per revisar el material amb anticipació i assegureu-vos de tenir tot el material de capacitació, els 

fulls informatius, les pissarres, el paper, els bolígrafs, etc. ben organitzats. 
• Intenteu canviar l’ordre en què les participants s’asseuen durant les sessions de forma que canviïn de lloc i s’asse-
guin al costat de persones diferents. Això facilita construir xarxes de treball entre les joves. 

• Prepareu respostes i exemples per descentralitzar discussions.

• Intenteu començar les sessions de forma puntual i respectar el temps adjudicat a cada activitat.

> Durant la capacitació
• Mantingueu sempre en la vostra ment la capacitat constructiva i utilitzeu la capacitació per disseminar coneixe-
ments de forma efectiva.
• Intenteu començar un historial de les sessions i el seu contingut. Podeu fer adaptacions o improvisacions durant la 
sessió, però heu de mantenir els objectius de les sessions com s’indiquen.
• Intenteu fer ús d’un llenguatge, exemples i activitats que siguin rellevants per l’edat de les joves.
• Assegureu-vos que les participants s’expressen més que les facilitadores. 
• Permeteu que les participants responguin a preguntes generades entre elles. 
• Motiveu les participants a parlar i expressar-se de forma positiva.

>Com introduir els objectius?
• Creeu un vincle entre la sessió anterior i l’actual. 
• Utilitzeu els resultats o conclusions de la sessió prèvia per introduir la nova sessió. Reflexioneu breument sobre la 
sessió anterior en començar cada nova sessió. Deixeu que les participants facin un resum de la sessió prèvia.
• Introduïu els objectius de la sessió i informeu les participants sobre què faran durant el taller per aconseguir els 
objectius.

>Com dirigir una discussió?

• Animeu l’expressió de tantes idees i opinions diferents com siguin possibles.
• Impulseu l’aprofundiment d’un tema preguntant contínuament “per què?” o “què vols dir amb això?” o proposant 
arguments en contra que desafiïn les idees de la discussió.
• Eviteu parafrasejar les contribucions de les participants. Repetiu utilitzant les paraules exactes.
• Intenteu guiar les participants cap a l’elaboració dels seus propis enllaços entre idees i conceptes. 
• Animeu les joves a respondre i contribuir en les idees de les altres.
• Assegureu-vos que cada participant queda inclosa.
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>Com introduir una activitat?

• Si és possible, introduïu una activitat de forma que les participants puguin experimentar una situació que sigui relle-
vant per als objectius de la sessió. 
• Permeteu que les participants utilitzin aquesta experiència per guanyar una visió diferent que els serveixi per a la 
discussió en el pas següent. 
• Orienteu la discussió basada en les seves experiències. Permeteu que les participants comparteixin les seves rea-
ccions sobre l’activitat.

• Respecteu els punts divergents (culturals, ètnics, religiosos, etc.) i feu èmfasi sobre els punts convergents.
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Activitats addicionals

Activitats per trencar el gel

Objectiu general de les activitats per trencar el gel: 
Escalfar i estirar el cos, relaxar els músculs i enviar oxi-
gen al cervell. Això ajuda a les participants a començar 
amb millor disposició els tallers i a prendre’n part amb 
una ment més oberta i lliure. Els exercicis per trencar 
el gel han d’estimular les relacions entre participants i 
crear un esperit d’equip. En una sala on fa calor i després 
d’un dia llarg d’escola, fins i tot un grup ben motivat pot 

necessitar més energies. Aquestes són només algunes 
idees d’exercicis que poden utilitzar-se per començar el 
taller o per animar les energies del grup durant el mateix. 
Poden ser adaptades segons sigui necessari o reempla-
çades en la seva totalitat amb preferències personals. 
Algunes d’aquestes activitats són les següents:

>Nom i cercle

Demaneu a les participants que dibuixin un cercle imaginari amb el peu dret, assegudes o dempeus. Feu això durant 
un minut. Mentre encara estan fent els cercles, demaneu-los que escriguin el seu nom a l’aire amb la mà dreta. Això és 
realment difícil. Per poder-ho fer més fàcil, digueu a les participants que intentin fer els cercles amb el peu esquerre 
i escriure amb la mà dreta. 

>Revisar la temperatura

Abans de començar una sessió amb les participants demaneu-los que facin un registre i s’alliberin. Això pot fer-se de 
diverses maneres:
• Com et sents? Què et molesta? Què necessites deixar enrere per alliberar-te? Què has deixat enrere?
• Dibuixeu un termòmetre sobre un paper i demaneu a les participants que es posicionin en ell i que expliquin breu-
ment per què.

>Toca el teu timbal!

Les joves poques vegades tenen l’oportunitat de desfogar-se! Aquest exercici promou que les participants comencin 
una sessió alliberant qualsevol tensió o estrès.
Demaneu a les participants que s’asseguin en un cercle i que amb força i ritme es colpegin els genolls. Això ajuda a 
alliberar aquest sentiment d’autoconsciència. Després, cada participant, una a una, al voltant del cercle, té l’oportu-
nitat de cridar ben alt alguna cosa que la faci enfadar de debò o que la faci entristir o la frustri. Per exemple: Deures! 
Netejar! Barallar-se! Doneu a cada persona suficient temps perquè expressi una resposta vertadera i assegureu-vos 
que el ritme sobre els genolls continua entre les respostes. Al final, demaneu a les participants que acabin l’exercici 
amb un aplaudiment i donant-se ànims.

>Allà on bufa el vent salvatge

Aquesta activitat pot ser bastant superficial o pot afrontar problemes molt reals.
El grup posa les cadires en cercle. Totes tenen una cadira excepte una persona qui voluntàriament se situa en el 
centre del cercle. La voluntària en el centre diu  «el vent salvatge bufa per a tota persona que...» i després fa una de-
claració que és certa per a ella. Si aquesta declaració és també certa per a d’altres persones que estan assegudes en 
el cercle, aquestes hauran d’intentar trobar nous llocs on poder seure. La persona del centre també intentarà buscar 
una cadira. Qui es quedi sense cadira serà la nova persona que se situarà en el centre. L’activitat continua així fins 
que la facilitadora l’aturi. 
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>Cercle de concentració
Aquest exercici ajuda a guanyar concentració abans de la sessió.

Feu que les participants s’asseguin formant un cercle. Digueu a les participants que mirin al seu voltant durant 
aproximadament 2 minuts i que identifiquin tants colors, ombres, formes i detalls com els sigui possible. Aquestes 
poden ser una taula, un racó de la paret, la cara d’una altra participant, un detall de la mà, etc. Després, demaneu a les 
participants que tanquin els ulls i que diguin tot allò que han vist.

>Espatlla contra espatlla
Demaneu a les participants que s’agrupin en parelles i que se situïn espatlla contra espatlla, recolzant-se l’una amb 
l’altra.  Sense perdre el contacte de les espatlles, demaneu-los que s’asseguin sobre el terra mantenint-se unides 
per les espatlles. Després, sense fer ús de les mans, demaneu-los que s’aixequin de nou i que retornin a la posició 
inicial.

>Cercle de confiança

Agrupeu les participants en grups de tres. Una participant se situarà en mig de les altres dues, de cara a una i d’es-
patlles a l’altra. La participant del mig es deixarà caure, cap endavant o cap enrere, sense moure els peus del centre. 
Les participants situades al seu davant i al seu darrere, aturaran la seva caiguda suaument i l’impulsaran de retorn al 
centre. Feu que les participants canviïn les posicions de forma que tinguin l’oportunitat d’estar les tres en el centre.

>Sacsejant les tensions

Aquest és un exercici ple d’energia que serveix per animar-se o per treure’s de sobre les tensions. Demaneu a les 
participants que s’aturin i que saltin sobre un peu i sobre l’altre. Al mateix temps, demaneu-los que facin moviments 
amb els braços com si estiguessin xopes i volguessin treure’s l’aigua del cos. 

>Sense espais buits

Demaneu a les participants que caminin al voltant de la sala molt ràpidament intentant mantenir una distància més 
o menys igual de les altres i repartint-se per tota la sala. De tant en tant, la facilitadora els dirà «pareu». En aquest 
moment, tots els moviments han d’aturar-se i no pot quedar cap espai buit a la sala. Continueu el moviment, però 
aquesta vegada, la facilitadora no dirà «pareu», sinó que dirà un número. Totes han d’ajuntar-se en grups d’aquest 
nombre tan ràpidament com sigui possible i assegurar-se que encara guarden una distància igual amb els demés 
grups de forma tal que no hi hagi grans espais buits a la sala. 

>Diàleg rítmic

Agrupeu les participants en dos equips, cadascun amb una líder. Una de les líders pensa en un ritme, un moviment 
corporal, aplaudiments, un lleu cop de peu a terra, etc. I, la resta del seu equip repeteix l’acció tres vegades. La líder 
de l’altre equip respon inventant un ritme i el seu equip el repeteix tres vegades. Hi ha d’haver una resposta dinàmica 
i corresponent entre els dos equips, així com si es tractés d’un diàleg. Les líders poden ser rellevades en qualsevol 
moment de l’activitat.

>Corresponsal de notícies

Aquest joc pot ser utilitzat en els tallers com una forma alternativa per aconseguir retroalimentació o una opinió 
general sobre alguna activitat, tot i que també pot ser utilitzat per a assumptes de notícies vertaderes. Expliqueu a 
les participants el joc amb antelació perquè sàpiguen què fer. 

Jugar a ser la presentadora de notícies no es només un exercici d’expressió oral; també es desenvolupen altres habi-
litats com pensar clarament i prioritzar.

Llegiu en veu alta: «I ara, en viu i en directe, un reportatge de la nostra corresponsal. Així que {digueu el nom de la 
participant} què pots dir-nos sobre {mencioneu l’activitat o la notícia}?». Aquesta és la senyal que indica que actuarà 
com a corresponsal de notícies. La participant ha de fer el reportatge sobre l’activitat o la notícia en viu i en directe, 
durant aproximadament 1 o 2 minuts, com si es tractés d’una presentadora de notícies d’un programa real. La corres-
ponsal acaba la retransmissió amb la frase «I ara, tornem a l’estudi!»
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>Escales

Demaneu a les participants que s’agrupin en parelles. En dues llargues fileres, les participants s’asseuen l’una davant 
l’altra, tocant-se els peus, deixant un petit espai entre elles i la següent parella. Les cames han d’adoptar la forma 
d’una escala. Cada parella s’enumera de l’u al deu. La facilitadora diu un número, per exemple, el número 4 i això indica 
que la parella número 4 ha d’avançar per sobre l’escala, tenint cura de posar els peus només en els espais buits. La 
primera parella que s’asseu de nou al seu lloc d’origen és la guanyadora. Repetiu l’activitat moltes vegades anome-
nant números a l’atzar.

Assignar els deures

La meta és motivar les joves perquè continuïn pensant sobre el que han descobert i après fins ara, durant el temps 
que transcorre entre les sessions del Consell de Dones Joves.

Al final de cada sessió hi ha la possibilitat de donar deures a les participants.

L’objectiu d’aquests exercicis no és que les participants escriguin assaigs ni que subministrin respostes escrites a 
les preguntes. La meta és motivar-les perquè continuïn pensant sobre el què han descobert i après fins ara. Si les 
participants volen, poden explicar les tasques per casa de la sessió anterior. 

Addicionalment, un mètode simple que es pot utilitzar per avaluar quin impacte han tingut les sessions, és demanar 
a les participants que escriguin, per exemple, dues coses bàsiques que vulguin recordar o fer després de realitzar la 
sessió. Després, aquestes idees poden ser incorporades a l’exercici final per casa.
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CAMPANYA D’ESCRIPTURA 
DE CARTES

Activitats addicionals
Fitxes d’Incidència Política

Fitxes d’Incidència Política 

Fitxes d’incidència política: són mètodes d’incidència política que poden utilitzar-se en qualsevol de les sessions, 
quan ho considereu pertinent. 

Feu un joc de fitxes amb els diferents mètodes d’incidència política i utilitzeu-los en qualsevol de les sessions quan 
ho considereu pertinent. Deixeu que les participants escullin les seves fitxes i produeixin les seves idees sobre com 
utilitzarien el mètode seleccionat:

ARTICLE D’OPINIÓ 
DEL DIARI

 DEMANDA
PARLAR AMB GRUPS 

DE JOVES

TRUCAR A UNA ESTACIÓ 
DE RÀDIO LOCAL

PAMFLETS DE 
CONSCIENCIACIÓ

ORGANITZAR UNA PRESENTACIÓ/
CONFERÈNCIA PROTESTA PACÍFICA

ART – DRAMA, PÒSTERS, 
MÚSICA, ETC.

REUNIÓ AMB REPRESENTANT 
DEL GOVERN LOCAL

XARXES DE TREBALL: CONSTRUIR 
ALIANCES I COALICIONS INTERNET
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>EDUCACIÓ 
POLÍTICA AMB 
PERSPÈCTIVA 
DE GÈNERE
MÒDUL I. Temes Conceptuals
MÒDUL II. Cap a l’Empoderament 
Individual, Col·lectiu i Institucional
MÒDUL III. Cap a l’Acció Política
MÒDUL PRÀCTIC. 
Lideratge Aplicat • Projecte Joves



44



45

Presentació General dels Mòduls

Quan pensem en educació política de dones joves és necessari tenir un fil conductor que ens porti d’uns temes a 
altres amb la lògica de la conceptualització de gènere. 

Així, els continguts han de facilitar els nous aprenentatges i la reflexió enllaçada dels temes, definint un esquema 
teòric cap a la pràctica. L’experiència ens diu que hi ha una sèrie d’idees prioritàries quan comencem la nostra forma-
ció política de dones joves.

És un camí que cal recórrer lentament, que dóna lloc a la reflexió individual i col·lectiva, per la qual cosa és important 
començar amb uns temes, que hem denominat “conceptuals”, perquè considerem que són la base de l’aprenentatge 
de l’anàlisi de gènere. És imprescindible dedicar un temps a aquesta primera reflexió sobre conceptes com feminis-
mes, gènere, equitat, democràcia, entre altres. Fins i tot en podem conèixer alguns per endavant però ara els analit-
zarem d’una altra manera, amb una altra mirada, per així poder anar avançant en les sessions d’educació política de 
dones joves. 

De l’anàlisi de les identitats de gènere anirem al concepte de treball des de la perspectiva de gènere passant per una 
nova mirada sobre el medi ambient o la nostra salut de dones joves.
No hem tractat de fer una classificació rígida, tot al contrari, els temes estan relacionats estretament però pensem 
que aquest ordre pot facilitar-ne la comprensió i aplicació en la pràctica.

Per tot això presentem cada sessió amb un esquema senzill en què orientem la persona facilitadora dels objectius 
que es pretenen així com dels recursos que s’aporten (tècnics i documentals). També per a cada sessió s’aporten ma-
terials per a les participants, i s’indica en el text el moment en què s’utilitzaran. Els continguts estan ordenats primer 
amb una introducció general al tema, de la qual es passa a unes activitats que faran possible el compliment dels ob-
jectius de la sessió. A més a més s’aporten idees i comentaris per facilitar l’estudi, la reflexió i el debat dels grups. 

De la mateixa manera, els continguts de les sessions estan elaborats basant-nos en el temps mínim en què es poden 
realitzar, però de manera flexible i sempre adaptant-nos a les circumstàncies. 

A l’últim, us oferim el següent esquema general dels continguts:

>Introducció i orientació

> Mòdul I. Temes Conceptuals
• Feminismes.
• Gènere, igualtat i equitat de gènere.
• Llenguatge sexista.
• Democràcia.
• Participació ciutadana.
• Drets Humans.
• Violència de gènere.

> Mòdul II. Cap a l’Empoderament Individual, Col·lectiu 
i Institucional
•  Identitat de dones joves.
• Joventut.
• Sexualitat.
• Lideratge.
• Poder i empoderament.
• Jo, en el pódium – Comunicació.
• Incidència política i Negociació.

> Mòdul III. Cap a l’Acció Política
•  Polítiques amb perspectiva de gènere.
• Pressupost i gènere.
• Medi ambient.
• Salut.
• Afers socials.
• Educació.
• Treball.

•  Avaluació final.

> Mòdul Pràctic. Lideratge Aplicat • Projecte Joves

> Guia per a l’acció.
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Sessió 1 | Introducció i Orientació

> Objectius de la sessió: 
• Donar la benvinguda a les participants als seminaris i convidar-les a participar amb tot el seu entusiasme i dedica-
ció.
• Introduir el programa del Consell de Dones Joves i despertar l’interès i la curiositat de les participants per tal que 
descobreixin el seu propi potencial. 
• Definir amb les participants els objectius i la missió del seu  treball col·lectiu i elaborar un pla de treball. 

> Introducció a la sessió 
Arreu del món les dones es troben en un moment de canvi: diuen el què pensen, reclamen els seus drets, es formen i 
preparen, es professionalitzen i guanyen diners. Les dones joves d’avui en dia poden ser la part important i desafiant 
d’aquest moviment de canvi. Allò que pensen, com viuen, fins a quin punt estan segures d’elles mateixes, pot ajudar 
a remodelar i influir sobre el món.
Es tracta de la primera sessió i pot ser que moltes de les participants no es coneguin entre elles, per tant, la manera 
de conduir aquest seminari determinarà l’ambient i les ganes de participar durant tot el programa. Per aquest motiu, 
és important no sols tenir sinó també presentar bases i fonaments de forma sòlida. Així doncs, la sessió comença amb 
una o dues activitats que permetran a les participants sentir-se més a gust amb les altres joves i, d’aquesta manera, 
treballar juntes sense vacil·lar i amb respecte per les diferències.

> Activitat Preparatòria
Començant a conèixer-se millor. Paper de colors, bolígrafs, agulles. 30 min.             .

Feu targetes amb els noms de cada participant i col·loqueu algunes taules al voltant. 

Poseu el material al mig: papers de colors diferents, bolígrafs i cutters. A continuació, feu que les participants se 
situïn en un espai lliure amb les targetes d’identificació ben visibles subjectades amb agulles. Això permetrà a les 
participants conèixer el grup. 

Demaneu que cadascuna digui el seu nom en veu alta. Demaneu a les participants que caminin lliurement per 
l’habitació i que es creuin les unes amb les altres. Cada vegada que es trobin han de llegir en veu alta el nom que 
l’altra du escrit a la targeta. Passada una estona, demanareu que, a banda de llegir el nom, es donin la mà cada vegada 
que es trobin. 

Després d’uns minuts els direu que es facin preguntes a mida que es vagin creuant. Una estona més tard les partici-
pants es reuneixen novament en grup. Cada una de les participants tornarà a dir el seu nom, i la resta haurà d’explicar 
tot allò que hagi descobert sobre ella.

> Activitat U
Escultura i estàtua. Espai lliure. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Reflexionar sobre com ens forma la societat.

Demaneu a les participants que s’agrupin en parelles. Una serà l’escultora i l’altra l’estàtua. L’escultora mou 
l’estàtua (braços, cames, coll...) i la canvia de posició fins que quedi satisfeta amb la figura. L’estàtua s’ha de man-
tenir en aquella posició però, si vol, pot respondre o reaccionar als moviments que li imposen. Canvieu els rols.  
 
A continuació, deixeu que cadascuna de les participants s’esculpeixi a ella mateixa: que es mogui, s’estiri i es doble-
gui fins a trobar una postura que li agradi.

Preparació per a la facilitació                                                                               Durada de la sessió: 2 hores
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> Retroalimentació i resum de l’activitat U 
Qui són els escultors de les vostres vides? O, qui decideix què és allò que sereu?
Paraules clau: família, mestres, amics, déus, geografia, etc.

Existeix algun límit a l’hora de fer una escultura? O bé, teniu el control absolut sobre allò que sou?

Sessió 1
Introducció i orientació

Paraules clau: límits físics, resistència, imaginació, flexibilitat, etc.

Hi ha regles diferents per esculpir els homes i les dones en la vostra societat?

> Activitat DOS
Definir els nostres objectius.Tauler, bolígrafs. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Objectiu i context de l’activitat: Conèixer i definir col·lectivament la missió, els 
objectius, els resultats esperats i les pautes per treballar. Elaborar un pla de treball i definir l’hora i el lloc de les se-
ssions.
Reuniu les participants en un cercle i doneu-los la benvinguda Presenteu-vos i expliqueu breument una perspectiva 
general de les sessions del curs d’educació política, dels grups de treball del context en la qual cosa es van a desen-
volupar, etc. Treballi amb elles pas a pas, deixi espais per a preguntes, dubtes i recomanacions.
Determineu juntes el dia i l’hora adient per reunir-vos I deixeu ben clar el lloc on us trobareu

Quan hagin entès el context en la qual cosa es realitzin les sessions permeti’ls que desenvolupin els seus propòsits, 
objectius, d’aquí la declaració de la missió sobre el per què estan participant i què és el que volen aprendre i fer en 
aquest programa. 
  
 
Dibuixeu dos cercles en un paper que siguin prou grans com per escriure-hi dins i que totes les participants puguin 
veure’ls. En la part superior del paper escriviu: Declaració de la missió. Marqueu un dels cercles amb el signe positiu 
(+) i l’altre amb el signe negatiu (-). A continuació, demaneu a les participants que facin suggeriments arrel de les 
expectatives dels resultats del Consell de Dones Joves, tant negatius com positius. Per exemple, quina visió en tenen, 
quines possibilitats o objectius veuen, què és el que esperen aconseguir i aprendre, quins problemes poden preveure. 
Escriviu aquests suggeriments en el cercle apropiat.
• Ara haureu de definir col·lectivament una missió, uns objectius i unes expectatives pel què fa als resultats. Podeu 
escriure-ho tot en un papelògraf.
• Haureu de definir amb les participants la seva missió, els objectius, els possibles obstacles i les potencialitats. 
• Penjar-lo a la paret com a recordatori i guia dels seminaris futurs.

A continuació, en un segon paper, dibuixeu una altra parella de cercles grans i escriviu a la part superior: Regles 
Bàsiques. De nou, demaneu a les participants que identifiquin comportaments, tant positius com negatius, que 
s’imaginen que puguin donar-se entre les participants o bé aquells que haurien o no haurien de tenir durant les se-
ssions. Per exemple: respecte, suport per a expressar-se lliurement... Tot això permet que s’escolti l’opinió de cada 
persona i que d’aquesta manera es creï un ambient de confiança i seguretat. Escriviu aquests comportaments en 
cadascun dels cercles en funció de si els considereu negatius o positius i arribeu a un consens amb les participants 
per acceptar aquestes normes. Pengeu aquest paper a la paret per a seminaris futurs.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Feu una ronda de torns de paraula en la qual cada participant expliqui què vol aprendre en particular del Consell de 
Dones Joves, com pot contribuir-hi i quins resultats s’espera o s’imagina.

>Fi de la sessió
Ronda de paraules: Demaneu a les participants que es posin de peu formant un cercle. Agraïu-los les seves contribu-
cions i el bon començament dels tallers del seminari i demaneu un fort aplaudiment per a totes!
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>MÒDUL I
TEMES CONCEPTUALS
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Introducció Mòdul I

TEMES CONCEPTUALS

Els temes d’aquest primer mòdul pretenen facilitar a les participants una reflexió crítica  dels continguts que consi-
derem fonamentals per introduir els plantejaments conceptuals de l’anàlisi de gènere.

Per això, comencem amb Feminismes ja que van ser i continuen sent investigadores feministes les que van posar de 
manifest la importància de veure les relacions, de poder, entre els gèneres en qualsevol context com el camí que s’ha 
de seguir per poder desvelar l’origen i les conseqüències de les desigualtats socials.

Un dels factors que més ha contribuït a la perpetuació de les desigualtats de gènere ha estat l’ús sexista del llen-
guatge. A través de la llengua les dones aprenem i naturalitzem la nostra subordinació perquè és mitjançant el 
llenguatge que aprenem el nostre lloc en el món. Per això és interessant dedicar una sessió als usos sexistes del llen-
guatge que invisibilitzen les dones en les distintes facetes del seu quefer quotidià o les representen com a simples 
objectes.

En les lluites que mantenen les dones del món per aconseguir exercir els seus drets democràtics, hi està jugant un 
paper fonamental l’exigència als governs del compliment dels acords internacionals signats que garanteixin l’exercici 
democràtic de la ciutadania, fent èmfasi en el cas de les dones, ja que si la democràcia és un sistema per a tots també 
ha de ser-ho per a totes. 

Així, la idea de participació ciutadana pren una altra dimensió perquè ha d’incloure la participació de les dones  per 
donar veu i expressar les seves necessitats i interessos de gènere. La participació ciutadana es considera avui en dia 
com un dret fonamental l’exercici del qual va més enllà del vot. Per a les dones participar suposa entrar en la ciutada-
nia plena que inclou la presa de decisions sobre la pròpia vida. 

Fa molt poc temps que la comunitat internacional veu les dones com a subjectes de drets, la qual cosa ha generat 
greus violacions dels Drets Humans de les dones i la seva posterior impunitat. És especialment preocupant la violèn-
cia que pateixen les dones en tots els països del món, ja sigui en contextos de guerra o de pau. La violència de gènere 
suposa per a qui la pateix l’eliminació completa dels seus drets com a ser humà i de l’exercici de la seva ciutadania, 
per això la considerem element conceptual fonamental en l’estudi de l’anàlisi de gènere que anima a estudiar aquest 
mòdul.
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Sessió 2 | Feminismes

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

>Recursos per a la facilitació: 

http://www.nodo50.org/mujeresred 
http://www.creatividadfeminist.org 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/e-hist-senecafalls-1848.html 
http://www.villegaseditores.com/loslibros/9588160332/

Fonts: Varela, Nuria (2005). Feminisme per a principiants. Edicions B.

>Introducció a la sessió

El feminisme ha estat històricament, i en tots els contextos, un moviment perseguit ja que qüestiona l’ordre establert 
denunciant les discriminacions que pateixen les dones només pel fet de ser-ho.
No hi ha una línia real que separi els feminismes dels moviments de dones. Participant en els mateixos espais hi ha 
dones que es consideren feministes i altres que no, aquesta categorització no ha de preocupar-nos. Només des de 
l’estudi de les pensadores feministes es pot prendre la decisió de ser-ho o no. A més a més, el feminisme és plural, no 
n’hi ha només un, varien els grups i les propostes depenent del context cultural. Simone de Beauvoir (1908-1986) va 
definir el feminisme  “com una manera de viure individualment i de lluitar col·lectivament” .

>Activitat Preparatòria
Pluja d’idees. Papelògrafs, retoladors. 20 min.

Pregunteu a les participants en què pensen quan senten la paraula “feminisme o feminista”, quines idees es rela-
cionen amb aquest concepte, quan va ser la primera vegada que van sentir aquesta paraula i en quin context. Es van 
recollint les opinions en papelògrafs i després s’obre un diàleg. 

>Objectiu de la sessió:
• Aprendre que el feminisme és un corrent de pensament amb tradició
• Conèixer definicions de feminisme des de les aportacions de les participants
• Visibilitzar les lluites de les dones, des de fa segles, per aconseguir drets.
• Acabar amb la demonització del feminisme i les feministes.

Suggeriments per a la facilitació

Què ens mostra aquest exercici? 

Per què es donen aquest tipus d’idees sobre feminisme?

Per què hi ha censura social sobre el concepte?

Com se sentirien si algú els diu “feministes”?

Segurament apareixeran termes despectius, és molt important fer una reflexió sobre ells perquè un dels ob-
jectius d’aquesta sessió és acabar amb la demonització del terme i la revaloració de les feministes. 
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>Activitat U
Llegir extracte de “Declaració de Sèneca Falls”. 60 min. 

Objectiu i context de l’activitat: Conèixer un document fundacional del feminisme nord-americà i mundial i iniciar-
se en el feminisme com a corrent de pensament amb tradició intel·lectual basada en la Revolució Francesa (1789). 
Aquest document ens ajuda a reconèixer en el feminisme un corrent de pensament amb tradició. És important fer 
èmfasi en la idea de feminisme com a corrent intel·lectual que neix al s. XVIII i la seva relació amb la fi de l’esclavitud 
als EUA (1863-Lincoln) i amb els moviments d’independència llatinoamericans (1804-1898).

Lectura del Material de Treball I: Entregueu a les participants una còpia del Material de Treball I i doneu temps per 
llegir el text. 

Segons es vagi llegint el text es poden anar incorporant preguntes del tipus:

Suggeriments per a la facilitació
Segons es vagi llegint el text es poden anar incorporant preguntes del tipus:

Per què van anomenar a aquest document Declaració de Sentiments?

Com la justifiquen?

Quins són els drets de l’home i la dona?

No els sembla un text molt més modern?

Per què les dones del món no han aconseguit fer els passos que es van plantejar als EUA?

>Activitat DOS
Definicions de feminisme. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Reflexionar sobre el que significa feminisme i elaborar-ne una definició pròpia.

Entregueu una còpia del Material de treball II amb definicions de feminisme elaborades per dones joves de diferents 
països per llegir i poder fer una definició pròpia de feminisme.

Suggeriments per a la facilitació

És important fer una reflexió sobre les dones que han actuat pensant en si mateixes en contextos totalment 
adversos, i que elles són la base actual dels moviments de dones a tot el món. 

Intenteu aportar dades del moviment de dones del país.

Quins elements d’aquestes definicions són coincidents? Contenen idees comunes?

>Activitat TRES
Biografies de dones significatives de cada país. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquesta activitat permet a les participants saber que malgrat les dificultats hi ha 
dones que lluiten pels seus drets en situacions molt difícils.

Doneu a les participants per llegir la biografia d’una dona destacada del context, tant si es defineix com a feminista 
com si no. Per exemple: Flora Tristany al Perú, Juana Mans a l’Argentina o Manuela Miranda a El Salvador.
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> Retroalimentació i resum de la sessió
El feminisme com a moviment de masses que és crític amb la societat per repensar-la i superar les injustícies. Gràcies 
al feminisme les desigualtats que afecten les dones s’han visibilitzat i podem analitzar-les: la feminització de la po-
bresa, el sostre de vidre, l’assetjament sexual, entre d’altres, molts dels problemes que afecten les dones no tenien 
nom i, per tant, no existien.

Sessió 2
Feminismes

Suggeriments per a la facilitació

Quins tipus de dones són?

Sembla que es van avançar al seu temps o no?

Per què devien prendre aquest tipus de decisions?
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Material per a la Facilitació

Elements bàsics per entendre el Feminisme.
Rosa Cobo Bedía.

Tradició intel·lectual (construeix teoria)

Aquesta dimensió té tres segles d’història al llarg dels quals ha seguit tots els passos que segueixen les teories 
crítiques de la societat. És una teoria crítica de la societat perquè fa visibles dimensions de la realitat que no és 
possible veure a través d’altres paradigmes de pensament. És un marc d’interpretació de la realitat i paradigma d’in-
vestigació. 

El Feminisme es va configurar inicialment com una crítica al prejudici, després com una impugnació moral a les estruc-
tures de dominació masculina. És en el segle XX, a partir del maig del 68, quan el feminisme va prenent impuls en la 
comunitat de pensament i entra a la Universitat als anys 70 i es converteix en una línia d’investigació. Es construeix 
com a corpus interdisciplinari i una manera de coneixement que encunya conceptes i té com a objectiu desvelar qui-
nes són les causes de la desigualtat, exclusió i subordinació de les dones amb relació als homes. 

Moviment social (fa pràctica política)
Des que ha existit el pensament feminista ha existit la pràctica política. Hi ha una causa d’acció política important 
de les dones, i és que les minories oprimides sempre reconstrueixen el seu passat.  De tots els moviments socials cal 
destacar el feminista perquè ha estat l’únic que ha tingut com a responsabilitat ampliar els límits de la democràcia 
sense recórrer mai a la violència. 

Parlar de Feminisme és parlar de memòria històrica, és parlar de la reconstrucció del passat de les dones, dels desa-
vantatges que han viscut els col·lectius subordinats i exclosos. És a dir, és la història de la humanitat.

Si haguéssim de definir el Feminisme es diria que és una filosofia de la igualtat, que té les seves arrels en la Il-
lustració (segle XVIII), on sorgeix el principi d’igualtat. Per tant, independentment dels avatars que hagi tingut el 
Feminisme, la seva gènesi històrica, política i filosòfica arrenca en aquest segle. 

És també una teoria de la democràcia, perquè des de la primera reflexió fins a l’actualitat, hi ha una apel·lació 
molt forta a la idea de la democràcia, a eixamplar-ne els límits, perquè totes les vindicacions polítiques que fa el 
Feminisme tenen la intenció d’ampliar els límits de la democràcia: exigir la ciutadania per a les dones; exigir que les 
dones puguin participar en tots els espais de la vida política; exigir el dret al vot; exigir que la pàtria potestat sigui 
compartida; quan visibilitza que el treball domèstic és treball; quan es mobilitza políticament per aconseguir una llei 
com la del divorci o la de l’avortament; i quan s’aconsegueixen nous drets polítics i civils i socials.

També és una teoria del poder, perquè és una filosofia de la igualtat i una teoria de la democràcia. Perquè tota 
teoria del poder té com a objectiu redistribuir els recursos i drets (el que fa a una societat socialista, neoliberal, etc.); 
i és que el Feminisme té una proposta de distribució de recursos econòmics, socials i polítics, en clau d’influència, per 
aconseguir una democràcia paritària. Per exemple, en termes econòmics: per incorporar pressupostos amb perspecti-
va de gènere. Per tant, parlar de feminisme és parlar de poder.

El Feminisme altera la clàssica i desigual distribució de recursos entre homes i dones d’una de les grans jerarquies 
fundadores d’aquest sistema social que és el patriarcat, en el sentit més polític del terme.
Entendre el Feminisme és partir d’un supòsit: que hi ha sistemes de dominació. Si no s’admet la seva existència, 
llavors el Feminisme no té sentit. S’ha d’acceptar la idea que en aquestes societats, extraordinàriament tancades, 
per als que no tenen recursos no hi ha oportunitats. Per exemple, actualment les dones en el món tenim l’1% de la 
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propietat mundial sent les dones el 59% de la població enfront dels homes que són el 41%. És un desavantatge de 
caràcter estructural que el feminisme ha encunyat com a “feminització de la pobresa”.

El Feminisme és un paradigma d’investigació
El Feminisme, com el marxisme i l’ecologisme, és una teoria crítica de la realitat, perquè en dóna compte i en fa una 
avaluació moral i política. 

Per al Feminisme, com per a moltes teories crítiques de pensament, és necessari conceptualitzar les realitats perquè 
prenguin existència. Quan una teoria crítica encunya conceptes per anomenar la realitat, la polititza i això és precisa-
ment el que fa el feminisme. Per exemple, el Feminisme ha encunyat els conceptes de “feminització de la pobresa”, 
“l’assetjament sexual”, etc.

Les teories crítiques sempre desemboquen en una teoria del canvi social. Diu Celia Amorós, “conceptuar és polititzar”. 
El Feminisme en tematitzar la realitat la polititza perquè moltes dimensions de la realitat tenen un caràcter opressiu 
per a les dones.

El feminisme és un marc d’interpretació de la realitat perquè genera una mirada epistemològica i política de la 
realitat, que no és possible en altres paradigmes teòrics. Per exemple, el marxisme no va identificar analíticament els 
mecanismes de dominació de les dones, perquè no estava preparat per fer-ho.
Aquest marc d’interpretació de la realitat és tan ampli que ha durat tres segles i no ha tingut cap crisi com sí que la va 
tenir el marxisme. L’únic moviment social que té un passat excel·lent en termes polítics és el Feminisme, l’única arma 
de lluita del qual ha estat la persuassió intel·lectual. 

Discursos oposats al feminisme
Al llarg de la Història s’ha parlat de les dones amb dos discursos diferents:

Discurs de la inferioritat > Aquest discurs sistemàtic sosté que la posició secundària de les dones a la societat és 
a causa de la natura inferior que tenen respecte als homes, en termes de raó i emocions. Aristòtil, l’Escolàstica i el 
Cristianisme fonamenten que la dona ocupa una inferioritat social perquè té una natura inferior a la de l’home. Rou-
sseau (segle XVIII) a la seva obra L’Emilio, tractat sobre l’educació, qualifica les dones com el sexe demoníac, i tota la 
història del cristianisme parla de la relació de la dona amb el mal. També Kant sosté un discurs patriarcal i misògin. 
Actualment, aquest discurs té presència en algunes societats perquè es creu que la inferioritat de les dones pertany 
a l’ordre natural de les coses, que les dones siguem les més pobres entre les pobres.

Discurs de l’excel·lència > Sosté que les dones tenen un tipus d’excel·lència moral que les converteix en superiors 
als homes. Són superiors perquè no tenen responsabilitats en els grans desastres de la humanitat. Les dones estan 
millor a casa perquè és l’única manera de no   acostar-se als perills d’allò públic. I quan s’aprofundeix en el discurs, són 
millors per a la maternitat, per a les cures, per al sentiment, a diferència dels homes que són més racionals. Aquest 
discurs també naturalitza i interioritza les dones.

Sessió 2 
Feminismes
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Material de Treball I

> DECLARACIÓ DE SÈNECA FALLS (1848) 
El 1848 es va celebrar a Sèneca Falls (Nova York) la primera convenció sobre els drets de la dona als Estats Units, 
organitzada per Lucretia Mott i Elizabeth Cady Stanton. El resultat va ser la publicació de la “Declaració de Sèneca 
Falls” (o “Declaració de sentiments”, com elles la van anomenar), un document basat en la Declaració d’Independència 
dels Estats Units (1776) en el qual denunciaven les restriccions, sobretot polítiques, a què estaven sotmeses les 
dones: no poder votar, ni presentar-se a eleccions, ni ocupar càrrecs públics, ni afiliar-se a organitzacions polítiques 
o assistir a reunions polítiques. 
fragment; declaració completa a http://www.unifemandina.org/unifem/01_09/pandora.htm
  
> CONSIDERANT Que està convingut que el gran precepte de la natura és que “l’home ha de perseguir la seva ver-
tadera i substancial felicitat”. Blackstone en els seus Comentaris (1) assenyala que ja que aquesta Llei de la natura 
és coetània amb la humanitat i va ser dictada per Déu, té evidentment primacia sobre qualsevol altra. És obligatòria 
a tota la terra, a tots els països i en tots els temps; cap llei humana té valor si la contradiu, i aquelles que són vàlides 
deriven tota la seva força, tot el seu valor i tota la seva autoritat mediatament i immediatament d’ella; en conseqüèn-
cia: 
 
> DECIDIM
• Que totes aquelles lleis que siguin conflictives d’alguna manera amb la vertadera i substancial felicitat de la dona, 
són contràries al gran precepte de la natura i no tenen validesa, perquè aquest precepte té primacia sobre qualsevol 
altre. 

• Que totes les lleis que impedeixin que la dona ocupi en la societat la posició que la seva consciència li dicti, o que la 
situïn en una posició inferior a la de l’home, són contràries al gran precepte de la natura i, per tant, no tenen ni força 
ni autoritat. 

• Que la dona tant es val a l’home - que així ho va pretendre el Creador - i que pel bé de la raça humana exigeix que 
sigui reconeguda com a tal. 

• Que les dones d’aquest país han de ser informades de les lleis segons les quals viuen, que no han de continuar 
proclamant la seva degradació, declarant-se satisfetes amb la seva actual situació ni la seva ignorància, asseverant 
que tenen tots els drets que desitgen. 

• Que ja que l’home pretén ser superior intel·lectualment i admet que la dona ho és moralment, és preeminentment 
el seu deure animar-la perquè parli i prediqui en totes les reunions religioses. 

• Que la mateixa proporció de virtut, delicadesa i refinament en el comportament que s’exigeix a la dona en la socie-
tat, sigui exigit a l’home, i les mateixes infraccions siguin jutjades amb la mateixa severitat, tant en l’home como en 
la dona. 

• Que l’acusació de falta de delicadesa i de decor amb què amb tanta freqüència s’inculpa la dona quan dirigeix la 
paraula en públic, prové, i amb molt mala intenció, dels que amb la seva assistència en fomenten l’aparició als esce-
naris, als concerts i als circs. 

• Que la dona s’ha mantingut satisfeta durant massa temps en uns límits determinats que uns costums corromputs i 
una tergiversada interpretació de les Sagrades Escriptures han assenyalat per a ella, i que ja és hora que es mogui en 
un medi més ampli que el que el Creador li ha assignat.

1Referència a Commentaries on the Laws of England, de William Blackstone (1723-1780), el jurista anglès més influent del segle 
XVIII. 
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• Que és deure de les dones d’aquest país assegurar-se el sagrat dret del vot. 

• Que la igualtat dels drets humans és conseqüència del fet que tota la raça humana és idèntica quant a capacitat i 
responsabilitat. 

• Que havent estat investida pel Creador amb els mateixos dons i amb la mateixa consciència de responsabilitat per 
exercir-los, està demostrat que la dona, igual que l’home, té el deure i el dret de promoure tota causa justa per tots 
els mitjans justos; i pel que fa als grans temes religiosos i morals, resulta especialment evident el seu dret a impartir 
amb el seu germà els seus ensenyaments, tant en públic com en privat, per escrit o de paraula, o a través de qualsevol 
mitjà adequat, en qualsevol assemblea que valgui la pena celebrar; i com que això és una veritat evident que emana 
dels principis d’implantació divina de la natura humana, qualsevol costum o imposició que li sigui adversa, tant si és 
moderna com si porta la sanció canosa de l’antiguitat, ha de ser considerada com una evident falsedat i en contra de 
la humanitat. 

• Que la rapidesa i l’èxit de la nostra causa depèn de la gelosia i dels esforços, tant dels homes com de les dones, 
per enderrocar el monopoli dels púlpits i per aconseguir que la dona participi equitativament en els diferents oficis, 
professions i negocis. 
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Material de Treball II

Què és el feminisme? 
>Definicions donades per dones joves de diferents països

Buenos Aires  (Argentina) > El feminisme és un moviment social que defensa els drets de la dona darrere de l’equi-
tat de gènere, visibilitzant les desigualtats, discriminacions i estigmatitzacions que succeeixen en la quotidianitat, a 
fi de promoure la transformació d’aquesta “realitat imposada”.

Ate (Perú) > El feminisme és la lluita social, política i teòrica empresa per les dones per aconseguir visibilitat histò-
rica i respecte humà.

Sabadell (Espanya) > El feminisme és un moviment social nascut com a conseqüència d’una realitat desigual que 
subordina les dones en diferents àmbits del seu entorn. Així, el feminisme lluita per aconseguir una situació de plena 
igualtat legal i real en drets i oportunitats entre homes i dones.

San Salvador (El Salvador) > El feminisme és un moviment revolucionari de dones basat en un corrent de pensa-
ment summament diferent de la que s’ha viscut i es viu en totes les nostres societats sense distinció de classe social, 
religió, país, etc. Té com a objectiu principal promoure i protegir la igualtat de gènere trencant d’aquesta manera 
paradigmes establerts en el món androcèntric.

Belén (Costa Rica) > El feminisme és un moviment social de lluita a favor dels drets de les dones que cerca la igual-
tat d’oportunitats entre homes i dones. És un moviment que ha aconseguit incidir políticament en el canvi o creació 
de lleis  i impulsar polítiques públiques.

San Xavier (Bolívia) > El feminisme és un conjunt de teories socials i pràctiques polítiques en oberta crítica de rela-
cions socials passades i presents, motivades principalment per l’experiència femenina. En general el feminisme invo-
ca una crítica a la desigualtat entre sexes i a la desigualtat de gènere, proclama la promoció dels drets i interessos de 
la dona. Les teories feministes qüestionen la relació entre sexe, sexualitat i el poder social, polític i econòmic.
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Sessió 3 | Gènere i equitat de gènere

Preparació per a la facilitació                                                                               Durada de la sessió: 4 hores

PRIMERA PART > QUÈ ÉS GÈNERE?

> Introducció a la sessió

Actualment tothom parla de gènere. Però quan ens preguntem què significa gènere, la majoria de les persones no ho 
sabem. Per aquesta raó, avui parlarem i experimentarem què significa gènere.

> Activitat Preparatòria
El que tenim en comú. 20 min.

Per a aquesta activitat cal utilitzar un espai buit. Pregunteu a les participants qui va néixer primer. Les que van néixer 
primer han de situar-se en un dels racons de l’habitació i les que van néixer després en un altre racó. Les facilitadores 
podeu formar tants grups de punts en comú com desitgeu.

Aquesta sessió té dues parts relacionades: Gènere i Equitat de Gènere. 

> Objectius de la sessió: 
•  Aprendre sobre el concepte de “gènere”. Identificar i reconèixer la diversitat d’estereotips sobre les característiques 
femenines i masculines i de com influeixen en la nostra identitat.
• Experimentar i reconèixer que la nostra identitat de gènere està basada en aspectes diferents tals com sexe, ètnia, 
classe social, edat, etc.
• Aprendre que les relacions de gènere són relacions de poder i que segueixen un ordre social basat en una normativa 
masculina que determina la forma com podem viure la nostra identitat femenina o masculina.
• Aprendre sobre el concepte “equitat de gènere” i la seva connexió amb el concepte de “igualtat”.

Suggeriments per a la facilitació

Demaneu a les participants que formin grups segons:
• La seva religió o context ètnic.

• El nombre de germans que tinguin.

• El mes en què van néixer.

• El tipus de música que més els agradi.

> Recursos per a la facilitació: 

http://www.mujeresenred.net 
http://www.eclac.cl/mujer/ http://www.unifem.org
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/113

Fonts: de Bruyn, M. and France, N. 2001: “Gender or sex: who cares? Skills-building resource pack on gender and reproductive health for 
adolescents and youth workers
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Pregunteu:
Què és el que ens mostra aquest exercici? Què heu après?

Què és el que heu sentit quan heu sabut que les altres han viscut les mateixes experiències?

Com us heu sentit quan us heu adonat que no teníeu res en comú o molt poc en comú amb les
altres?

http://www.mujeresenred.net
http://www.eclac.cl/mujer
http://www.unifem.org
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/113
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>Activitat U
Quan érem joves (de Bruyn, M. and France, N. 2001).  Fulls grans del tauler, marcadors. 45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquest exercici permet experimentar com les qüestions de gènere han influenciat 
les nostres experiències des de la infància i de com continuen influint encara avui en el nostre pensament.

Deixeu que les participants s’asseguin en un cercle a terra. Doneu-los un full gran del tauler i un marcador. Demaneu-
los que intentin pensar en quan eren nenes i que intentin recordar quan es van adonar per primera vegada que eren 
del sexe masculí o del sexe femení. Van viure algun esdeveniment o experiència que fes evident que els nens i les 
nenes erendiferents? Algun record? Algú els va dir que eren del sexe masculí o del sexe femení?

Doneu 15 minuts per dibuixar o descriure les situacions en un paper. Després reuniu a tot el grup i demaneu que 
comparteixin les experiències, dibuixos o descripcions.

Suggeriments per a la facilitació

Els vostres records van ser una bona o una mala experiència?

O l’experiència no us va semblar ni bona ni dolenta?

Hi ha avantatges o desavantatges per haver nascut del sexe femení o del sexe masculí?

Podeu recordar què vau sentir quan us vau adonar de la diferència?

Aquesta comprensió o revelació va tenir algun significat?

Si cap persona del grup vol compartir les seves experiències en aquest moment, doneu alguns exemples de la 
vostra vida; això ajuda a què les participants comparteixin les seves.
Doneu temps suficient a cada persona per expressar les seves experiències.

>Activitat DOS
Què és gènere? (de Bruyn, M. and France, N. 2001). Fulls grans del tauler, marcadors. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Gènere és un concepte multidimensional que es presenta generalment en relació 
amb el terme “sexe”. Políticament és important entendre la diferència per poder reconèixer estereotips de gènere i no 
confondre “gènere” amb “sexe” i/o “dones”. És important fer entendre i transferir la idea que el nostre sexe biològic és 
una part de la nostra identitat masculina o femenina però no n’és l’únic factor determinant. També existeix la classe 
social, el context ètnic, l’edat, etc.

> Retroalimentació i resum de l’actividad U
Indiqueu que tot i que les experiències de la nostra infància i de la nostra joventut reconeixen el sexe de cadascú, 
també el van relacionar biològicament. La veritat és que aprenem què significa ser un home o una dona de les rea-
ccions i comentaris de la gent que es troba al nostre voltant (per exemple, quan algú diu que la menstruació és la 
maledicció de la dona). Això indica que les dones tenen certs rols i que els homes en tenen d’altres.

Animeu i desafieu les adolescents perquè vegin més enllà de les fronteres que potser s’han imposat i que limiten les 
seves possibilitats. Penseu, per exemple, en els nens als quals els diuen que la professió d’infermeria és únicament 
per a les dones o per a les noies; en les noies a les quals els diuen que l’educació secundària no és necessària perquè 
quan es casin s’hauran de quedar a casa; en les noies a les quals s’anima a iniciar-se en professions com la de mestres, 
secretàries, farmacèutiques, etc. perquè això els permet tenir una carrera que poden escollir i al mateix temps tenir 
una família.
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A més, el que aprenem per ser dona o ser home ve determinat per relacions de poder que ens permeten ser solament 
d’una manera determinada. Amb aquesta activitat podem explorar que el nostre sexe biològic no és l’únic determi-
nant a la vida i que tot i que pensem que les característiques o atributs típicament associats amb allò masculí o allò 
femení són intercanviables perquè són socialment apresos, en realitat no ho són perquè les relacions de poder no ho 
permeten.

Indiqueu a les participants que s’agrupin en parelles i demaneu-los que identifiquin trets personals, habilitats, rols i 
categories socials (atributs) amb els quals s’identifiquin. Es poden incloure els estereotips que prevalen en les comu-
nitats de les participants o les pròpies idees. Poden utilitzar adjectius (com sóc “responsable”, “caòtica”, “dominant”, 
“emocional”, etc.) o actituds com “deixar-se portar”, “tenir cura dels altres i menys de mi”, “ no poder viure sol/sola”, 
“parlar en veu alta”, “dominar les converses”, etc. i categories socials (com aparença física, classe social, edat, context 
ètnic, orientació sexual, raça, discapacitats, religió).

Feu tres columnes en un full gran del tauler i escriviu en la primera columna “Femení” i en la tercera “Masculí” deixant 
la columna del mig en blanc.

Després de 10 minuts, reuniu el grup i demaneu que cada membre de la parella presenti l’altra amb les característi-
ques identificades. El grup decideix si són característiques masculines, femenines o totes dues. Quan tingueu una 
llista de característiques masculines i femenines demaneu-los que afegeixin més aspectes típicament masculins o 
femenins que els sembli que falten. (Com que es tracta d’un grup de dones seria bona idea trobar aspectes mascu-
lins.)

Ara canvieu els títols de la primera i de la tercera columna, i escriviu “Masculí” a la primera columna i “Femení” a la 
tercera columna. En el moment de treballar la llista punt per punt, de dalt a baix, pregunteu a les participants si les 
dones poden exhibir les característiques i comportaments atribuïts tant a persones del sexe femení com a persones 
del sexe masculí i si els homes poden exhibir aquests atributs a persones del sexe masculí i a persones del sexe fe-
mení. Aquells atributs que considerin no intercanviables s’exposaran a la columna del centre.

En general, “sexe” o “ser dona” o “ser home” es troben en el no canviable.

Ara marqueu les característiques de les categories socials com ètnia, religió, orientació sexual, classe social, edat, etc. 
i discutiu amb les participants sobre quant es poden canviar aquestes categories. És molt important fer èmfasi en el 
fet que el sexe biològic no és l’única categoria “incanviable”. Discutir la categoria “edat” és molt interessant per les 
joves, perquè tot i que l’edat canvia, és fixa en determinants moments. Què significa ser dona jove?
tot i que l’edat canvia, és fixa en determinants moments. 

    Masculí (Femení)                                    No canviable                                            Femení (Masculí)

Dominar els altres
Exercir poder
Educat
Responsable
Violent

Clase mitjana
Edat
Orientació religiosa
Origen

Sexe

Clase mitjana
Edat
Orientació religiosa
Origen

Cuidadora
Deixar-se portar
Educada
Responsable
Solidària

Clase mitjana
Edat
Orientació religiosa
Origen
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Assegureu-vos que totes les paraules que pertanyen a la columna del centre siguin debatudes de la manera més 
oberta possible, específicament la categoria “sexe.” Emfatitzeu que el fet que una dona pugi donar a llum es una con-
dició biològica que li dóna la possibilitat de donar a llum si ella vol. O és la societat qui espera això d’ella? Pot sentir-se 
forçada? I si es tracta d’una dona que no pot donar a llum? Assegureu-vos que entenguin que la condició biològica de 
la dona de donar a llum no és la seva identitat principal.

Ara, pregunteu-los si estan convençudes que realment podem intercanviar el que hem categoritzat per intercanvia-
ble. 

Feu algues preguntes com: Un home pot deixar-se portar?, un home pot fer el treball domèstic?, una dona pot deixar 
els/les nens/nenes amb el pare i anar-se’n a estudiar?, una dona pot viure sola?, etc.

És molt important que aprenguin que teòricament aquestes conductes es poden canviar i que és important tenir-les 
en compte i treballar per canviar-les, però que les relacions de poder no ho permeten. La nostra identitat està rela-
cionada amb determinats comportaments que sorgeixen perquè som biològicament home o dona! Aquestes són les 
relacions de poder!

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Expliqueu que el sexe té a veure amb fets biològics i genètics mentre que el gènere es refereix a les idees sociocul-
turals i als rols que la societat espera dels homes i les dones en la societat. Per aquesta raó, el contingut de gènere 
pot variar a través de diferents cultures i societats.

Indiqueu que tot i que els rols socials de les dones i dels homes varien de cultura en cultura, podem veure que les 
dones tenen sempre un estatuts subordinat en comparació amb els homes. Expliqueu que “gènere” es refereix a les 
RELACIONS DE PODER de gènere que determinen la posició de les persones en la societat basant-se en determinades 
diferències, per exemple: sexe, classe social, ètnia, edat, orientació sexual, religió, etc. i que a més determinen els
nostres comportaments socials.

Indiqueu que sovint la gent associa el sexe amb gènere o a la inversa i que per aquesta raó enllisten les mateixes 
paraules tant per a sexe com per a gènere. La paraula “gènere” s’utilitza sovint de forma inapropiada en comptes de 
“sexe” (per exemple, quan pregunten a la gent pel seu gènere en comptes de pel seu sexe).

Emfatitzeu que la decisió d’utilitzar la capacitat biològica per a donar a llum està influenciada per les idees socials i 
culturals d’una societat i que aquestes estan determinades per les relacions de poder de gènere.

SEGONA PART > QUÈ ÉS EQUITAT DE GÈNERE?

> Introducció a la sessión 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/113

Ja hem vist que el concepte de gènere al·ludeix a una construcció social del femení i el masculí, que varia d’unes cultu-
res a altres. Parlar de gènere no implica que totes les dones siguin iguals, però les dones comparteixen experiències, 
forces i obstacles que les uneixen com a grup i els atorguen necessitats i interessos comuns. Gènere tampoc té a 
veure només amb dones, no és un sinònim de dona. Cal recordar que té a veure amb les relacions socials de poder 
entre dones, entre homes, i entre homes i dones.

Ara que coneixem el concepte de gènere veurem què significa equitat de gènere i igualtat de gènere.

Hi ha diverses visions sobre els conceptes d’igualtat i equitat i la seva interconnexió. És molt recomanable que les 
participants siguin conscients d’aquesta riquesa discursiva en els estudis de gènere i d’igualtat de gènere. Per tant, 
cal presentar-los en aquest sentit, tal com apareix al final de la sessió en el Material per a la facilitació. 
Algunes idees bàsiques serien:

Sessió 3 
Gènere i Equitat de Gènere

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/113
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L’Equitat estableix supòsits per a:
• Que les diferències no siguin transformades en desavantatges.
• Que les diferències siguin superades. El problema no rau en les diferències sinó en el valor que se’ls assigna. 
• Que sigui real i efectiu el gaudi dels drets.
Equitat significa justícia, accés de les persones a la igualtat d’oportunitats i al desenvolupament de capacitats bàsi-
ques.

L’Equitat de Gènere implica la possibilitat de tractaments diferencials per corregir desigualtats de partida entre 
dones i homes; mesures no necessàriament iguals però que condueixen a la igualtat en termes en beneficis i drets.

L’equitat és el mitjà o instrument per aconseguir la igualtat, ja que amb mesures pro equitat es reduiran les 
bretxes entre homes i dones i es podrà avançar cap a condicions i relacions igualitàries.

La igualtat de gènere suposa que les diferents aspiracions i necessitats d’homes i dones siguin considerades, 
valorades i promogudes de la mateixa manera. La igualtat de gènere implica que tots els éssers humans són lliures 
per desenvolupar les seves capacitats personals i per prendre decisions. Així, la condició de ser igual implica que ha 
d’haver-hi paritat i identitat: igualtat de tracte,  igualtat d’oportunitats i igualtat de drets.

>Activitat U
La faula de la cigonya i el gat. Papelògrafs, marcadors. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Iniciar-se en la idea d’equitat de forma senzilla.t
Llegiu la següent faula. Una cigonya i un gat eren amics, un dia el gat va convidar a menjar a la cigonya. Quan va 
arribar, el gat tenia la taula molt ben arreglada, amb flors i amb uns plats plens de llet acabada de munyir. La cigonya 
es va aturar davant el seu plat però no menjava, el gat, molest per una actitud tan descortès, li va preguntar: “Que 
no t’agrada, hi ha res que et molesti?”. La cigonya li va respondre: “No puc menjar llet, sóc una cigonya i necessito 
cucs”.

Suggeriments per a la facilitació

Preguntes per a la discussió
Què us ha semblat la faula?

Quin és el missatge?

Per què si hi ha menjar no menja? 

Quina relació té amb igualtat?

I amb equitat?

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Expliqueu que amb aquesta senzilla faula volem que quedi clara la idea d’igualtat i d’equitat: hi ha igualtat perquè 
hi ha menjar però no hi ha equitat perquè la cigonya no va poder dinar. 

Així és el cas de milers de nenes al món que assisteixen a l’escola però no aprenen el mateix que els nens perquè no 
són tractades amb equitat. Pensem que hi ha milers de nenes al món que abans d’anar a escola preparen el desdejuni 
de la seva família, llavors quan arriben a l’escola ja han treballat mentre que molts nens no. Equitat significa justícia. 

La igualtat, en general, fa referència a igualtat en la legislació i a igualtat de tracte. Sense igualtat no pot existir equi-
tat perquè s’ha d’accedir o gaudir de certs drets amb justícia, és a dir, a cada persona segons les seves necessitats i 
tenint en compte que moltes persones necessiten una ajuda i atenció específica.
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>Activitat DOS
Anem a matricular-nos a l’escola. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Veure en la pràctica quotidiana educativa situacions d’igualtat sense equitat. La 
llei de la majoria de països diu que totes les persones tenen dret a l’educació però algunes noies són discapacitades 
i altres viuen lluny. 
La idea d’igualtat i d’equitat està en relació amb discriminació tant d’homes com de dones. Si un nen cec no accedeix 
a l’escola per la seva ceguesa també direm que hi ha inequitat a l’accés perquè l’escola no està preparada per a les 
persones invidents. 

Aquesta activitat es tracta d’una dramatització. Les noies es divideixen en alunmes diferents que es volen matricular. 
N’hi ha dues que viuen lluny de l’escola i dues en cadira de rodes. L’escola éstà al centre d’un poble gran i no té escales 
d’accés. Una de les noies representarà la persona que fa les matrícules.

Suggeriments per a la facilitació

Què tenim en aquest cas?

Què passa amb la igualtat i amb l’equitat?

Coneixeu algun cas semblant o es tracta d’un cas aïllat?

> Fi de la sessió
Indiqueu que el gènere va més enllà de les característiques i condicions comunes associades amb el fet de ser home 
o dona. El gènere també inclou i té en compte un gran rang del que s’anomenen “interseccionalilitats”, que  inclouen: 
classe social, religió, edat, orientació sexual, historial ètnic, etc. Això significa que el gènere no assumeix que totes 
les dones siguin el mateix, així com tampoc ho són els homes. No tots són iguals.

Emfatitzeu que les idees estereotipades sobre les qualitats femenines i les masculines poden fer mal perquè limiten 
el nostre potencial per desenvolupar el gran rang de capacitats humanes possibles amb què una persona compta. 
Estar d’acord a acceptar estereotips com a guies del nostre propi comportament ens pot prevenir de determinar els 
nostres propis interessos i habilitats, desanima els homes a participar en les tasques de la casa (com és el cas de la 
cura dels infants), i també frena les dones a escollir rols que tradicionalment són “masculins” i que estan relacionats 
amb la vida pública com, per exemple, la participació política. 

Feu èmfasi en el fet que això no significa que no puguem gaudir exhibint qualitats que normalment són associades 
amb el nostre sexe, però que és important per a totes nosaltres prendre les nostres pròpies decisions sobre el que 
fem.

Passeu una còpia del Material de Treball I i feu un petit resum del que han après sobre gènere. 

Demaneu a les participants que escriguin en la seva còpia del Material de Treball I les seves definicions de gènere o 
el que pensin que és important recordar.

A l’últim, establiu un diàleg sobre la relació entre gènere i equitat.

Sessió 3 
Gènere i Equitat de Gènere
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Material per a la Facilitació

Definicions de “gènere”

“El concepte de gènere ha emergit com a forma de distingir entre les diferències biològiques i les inequitats cons-
truïdes socialment. Analitzar les relacions de gènere implica analitzar la relació social per mitjà de la qual les dones 
i els homes es constituyesen mútuament com a categories socials desiguals” (Kabeer, 1999:12).

El gènere es refereix al nivell interpersonal i estructural, i qüestiona i descriu la dinàmica en la qual una determinació 
social de rols masculins i femenins es desenvolupen i s’estableixen (Frey, 2003).

El gènere és una “institució social que determina com s’estructuren les expectativas dels individus, que regula els 
processos socials de la vida quotidiana, que s’involucra en les estructures i les formes d’organització social en la 
societat, l’economia, la ideologia, la família, la política i és, també, una dimensió en si mateixa”
(Lorber, 2000).

Què és gènere?

Gènere és un concepte multidimensional amb una llarga i diversa tradició. En la majoria d’idiomes, el terme gènere 
ha estat utilitzat com una expressió gramatical i no va ser fins els anys seixanta que els conceptes polítics, teòrics i 
tècnics, i la seva terminologia van començar a introduir-se i es van convertir en objecte d’investigació feminista. Pel 
que fa al seu concepte, la terminologia “gènere” ha estat construïda i reconstruïda des de diverses aproximacions 
d’investigació feminista, la qual cosa ens proporciona elements d’anàlisi des de diversos enfocaments sobre el
què s’entén i el què s’hauria d’entendre per gènere.

Com a concepte polític, es va intentar diferenciar entre “sexe” com condició biològica i “gènere” com una variable 
construïda social i culturalment, produïda i reproduïda per processos de socialització. En altres paraules, el sexe s’ha 
establert com a conseqüència de característiques biològiques que classifiquen un individu com a home o com a dona, 
mentre que el gènere és una idea socialment desenvolupada que es basa en estructures socioculturals variant de 
cultura a cultura, i amb freqüència d’un grup social a un altre dins d’una mateixa població. Dintre la categoria gènere 
s’han incorporat trets particulars pel que fa a classe social, ètnia i edat, entre altres. La importància de ser reconeguda 
com a pertanyent a cert gènere es pot veure clarament en les expectatives de cada rol, segons el qual de cada perso-
na, segons si és dona o home, s’exigeixen i assumeixen determinats comportaments en la societat.

Per tant, el concepte polític de “gènere vers sexe” va fer visible que la divisió sexual del treball, la relació que tenen 
les dones amb les esferes privada i reproductiva, i la relació que tenen els homes amb les esferes pública i productiva, 
no reflecteixen característiques innates de les persones ni les realitats viscudes. Aquesta diferència conceptual va fer 
possible fer evident que aquests són rols i estereotips socialment construïts, que creen desigualtats estructurals
produïdes i reproduïdes per les relacions de poder basades en el gènere.

Un aspecte molt important a tenir en compte és el fet que les relacions de poder basades en el gènere no són rela-
cions horitzontals de poder entre grups homogenis de dones i grups homogenis d’homes. Com comentàvem abans, 
les relacions de poder estan determinades per variables com sexe, classe, origen ètnic, edat, etc. Per tant, les relaci-
ons de poder també són verticals entre dones/dones així com entre homes/homes.

El concepte polític de gènere va ser desenvolupat per una crítica feminista del sistema patriarcal, que es configura 
per pràctiques de gènere que expressen, produeixen i reprodueixen una “masculinitathegemònica” que garanteix (o 
s’assumeix que garanteix) la posició dominant dels homes i la subordinació de les dones (Connell, 1995).
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En aquest sentit, les relacions de gènere són relacions de poder que, al compàs d’una hegemonia masculina, donen 
prioritat als interessos de certs grups d’homes, excloent al mateix temps els homes que no s’ajusten a aquest model 
hegemònic, sota una presumpta neutralitat de gènere que diu representar interesaos comuns. Però en realitat, els 
interessos que s’esgrimeixen tenen característiques particulars i es fonamenten en les nostres normes, valors i iden-
titats. Per això, es produeixen i reprodueixen en les regles i normes de les postres institucions.

Considerar les relacions de gènere en la seva dimensió institucional ens ofereix mirar més enllà del “gènere” bàsica-
ment relacionat amb el “sexe” i reduït a una visió bipolar d’home i dona. Aquesta dimensió institucional de gènere ens 
obre les portes cap a una perspectiva estructural que analitza i qüestiona la dinàmica que socialment determina la 
forma en què els rols femenins i masculins estan desenvolupats i establerts7. Aquesta perspectiva fa referència a un 
ordre social i col·lectiu que exclou grups socials múltiples i els seus interessos. Gènere s’entén com a “element
estructural” que en un procés permanent està institucionalitzant inequitats a través de la interacció social.

El concepte polític de gènere en assumir que les identitats de gènere són apreses, les entén com a susceptibles de 
transformació. Així, apareix la necessitat de revisar les identitats masculines i femenines, i de qüestionar el significat 
de les diverses identitats d’homes i dones en cada context socioeconòmic i cultural específic a nivell interpersonal, 
institucional i estructural.

Equitat i igualtat de gènere
Els termes “igualtat” i “equitat” s’intercanvien amb freqüència. No obstant això, en general la igualtat es relaciona 
més amb la “similitud” d’homes i dones, o a la igualtat formal, mentre que la comprensió d’equitat s’incorpora dins 
l’anàlisi de justícia social.

L’expressió “igualtat” ha estat criticada ja que exigeix tractaments iguals per a dones i homes en termes d’una igual-
tat formal. Això es refereix, per exemple, a les lleis que es construeixen en base a la igualtat formal o a la igualtat 
pressuposta fonamentada en la noció de “similitud” entre dones i homes, per a la qual l’agent masculí serveix com a 
model de referència. Això anterior implica que el model de referència és l’home i que per a arribar a posicions de
poder les dones han d’adaptar-se a aquest paràmetre masculí. Però les dones són diferents dels homes i, per tant, si 
considerem com igualtat el supeditar-les a les mateixes regles, procediments, comportaments i arranjaments institu-
cionals, aquest enteniment d’igualtat en realitat implicaria un desavantatge per a les dones. Les dones no tenen les 
mateixes capacitats per accedir a les oportunitats i posicions de poder com les tenen els homes. 

A més, no volem canviar les dones perquè s’ajustin millor a un sistema masculí, sinó que busquem transformar un 
sistema amb paràmetres masculins en un sistema que doni obertura a paràmetres de diversitat tenint en compte les 
diverses capacitats dels individus.

Per tant, és molt important superar l’antropocentrisme que ha canviat la terminologia “igualtat” en un sinònim de 
“similitud”. El terme igualtat remet a característiques comunes compartides i, per tant, fa referència a drets i respon-
sabilitats com una base comuna que tenen tots els membres d’una societat.

La terminologia d’equitat ha intentat superar aquest androcentrisme i expressar més el dret a la no-discriminació 
i a l’heterogeneïtat del grup divers de les dones i del grup divers dels homes relacionat amb una igualtat real o de 
resultats. Aquesta igualtat de resultats s’intentaria reflectir en estructures socials equitatives.

A més a més, el terme equitat remet des de la igualtat a la consideració de l’especificitat, de la diferència, i implica 
justícia que connota igualtat i equilibri. En altres paraules, equitat porta amb si la consideració de les diferències i 
la creació d’oportunitats per a tots a la recerca de l’equilibri en la societat. Assolir l’equilibri de la balança requereix 
contemplar les diferències de pes per distribuir-lo adequadament8.

Més enllà d’un simple debat terminològic, la problemàtica en la definició d’ambdós termes es troba en què tant igual-
tat com equitat són conceptes multidimensionals i escollir o utilitzar un terme o un altre implica lluitar en plataformes 
i per objectius diferents. D’aquesta manera, qualsevol ús o intervenció amb la intenció d’aconseguir major equitat o 
igualtat de gènere pot tenir intencions i resultats totalment diversos, depenent de la “finestra de realitat” (Kabeer, 
1999:4) de les persones i institucions involucrades.

Sessió 3 
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Treballar per la igualtat de drets, considerant la diferència com un aspecte clau per aconseguir equitat, significa tocar 
les estructures subjacents d’un sistema desigual i transformar les relacions de poder que s’exerciten i expressen en 
pràctiques, regles, procediments i comportaments institucionals que creen desigualtats.
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El que cal recordar sobre gènere!

Material de Treball I

 1. El gènere té a veure amb les relacions no només entre homes i dones sinó també entre les dones i entre 
els homes. Per exemple, les mares ensenyen les seves filles a nocontradir els homes; els pares ensenyen els 
seus fills a “no actuar com a dones” quan ploren per haver-se fet mal.

2. Les relacions de gènere són relacions de poder que inclouen sexe, orientació sexual, edat, classe social, 
raça, context ètnic, aparença física, orientació religiosa, etc.

3. Una forma de recordar ràpidament la diferència entre sexe i gènere és que el sexe és biològic i el gènere és 
social. Això significa que el terme sexe es refereix a característiques innates, mentre que els rols de gènere 
s’aprenen gradualment i poden canviar.

4. La tecnologia pot afectar com considerem o opinem sobre el gènere. Per exemple, en el passat les dones 
acostumaven a alletar els nadons; avui en dia tant els nois com les noies poden ajudar a alimentar els nadons 
amb biberons. Les màquines han fet possible que ambdós sexes duguin a terme treballs pesats; la tecnologia 
mèdica ha fet possible que les característiques sexuals es puguin canviar. El contingut de “gènere” pot canviar 
amb el temps grups de dones i homes, noies i nois.

5. Treballar amb perspectiva de gènere no significa que ja no es reconeguin les diferències entre les caracte-
rístiques femenines i les masculines. La perspectiva de gènere vol visibilitzar les relacions de poder i desafiar 
els estereotips sobre les qualitats femenines i masculines perquè fan mal i limiten el nostre potencial per
desenvolupar el gran ventall de possibilitats humanes possibles amb les quals una persona compta.

6. Per incorporar una perspectiva de gènere sensitiva a les nostres vides no necessitem parlar sobre “gènere”, 
però sí que ens podem referir a rols femenins i masculins o al treball d’homes i dones, per exemple.

7. La meva definició de gènere:
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Sessió 4 | Llenguatge Sexista

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

>Introducció a la sessió
La suposada neutralitat del llenguatge i l’ús del masculí com a genèric estan totalment interioritzats i és difícil re-
conèixer l’ús sexista del llenguatge.

El llenguatge com a mitjà de transmissió de la cultura és el primer element d’invisibilitzación de les dones. Mitjançant 
el llenguatge les dones aprenen la seva segona posició en el món. 

La llengua és cultural i, per tant, modificable. 

La llengua és el vehicle de tot coneixement i fa possibles les relacions humanes.

> Activitat U
Endevinalla. Full de paper individual, marcadors o llapis. 60 min. 

Objectiu i context de l’activitat: Aquesta activitat permet a les participants veure fàcilment com s’invisibilitzen les 
dones i com el masculí no inclou el femení. Per reconèixer el llenguatge sexista cal intentar pensar d’una altra manera, 
posar una altra mirada sobre les paraules.

Activitat: 
Doneu a les participants un full per escriure i dibuixar les respostes.

> Es llança l’endevinalla següent: Com es pot ser pare sense tenir fills? Les participants han d’escriure la resposta. 
La correcta és “perquè tenen filles“

> Es fa el comentari següent: He vist a Martínez al tren. Es demana a les participants que dibuixin a Martínez. 
(Dibuxaran un home o una dona?).

> Objectius de la sessió:
• Conèixer i reconèixer el concepte de llenguatge sexista.
• Aprendre els conceptes de sexisme i androcentrisme.
• Identificar la quotidianitat i normalitat amb què la societat utilitza un llenguatge sexista.

Suggeriments per a la facilitació

Què els ha semblat la resposta?

Per què la resposta no surt fàcilment?

A què es deu?

Com us expliqueu que ens costi tant de trobar la resposta? 

Per què han pensat en un home?

Què ens porta a pensar en un home?

>Recursos per a la facilitació:

http://www.rae.es 
http://www.nodo50.org/mujeresred/lenguaje.html 
http://www.educacionenvalores.org/mot.php3?id_mot=140

Fonts: Garcia Meseguer, Álvaro (1996). És sexista la llengua espanyola? Una investigació sobre el gènere gramatical. Barcelona. Ed. 
Paidós. Moreno Montserrat (2000). Com s’ensenya a ser nena: el sexisme a l’escola. Barcelona. Ed. Icaria. Lledó, Eulàlia (2005). L’espai de 
les dones als diccionaris: silencis i presències.Vic. Ed. Eumo.
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>Retroalimentació i resum de l’activitat U
És adequat repassar aquí breument alguns continguts de la sessió sobre el concepte de gènere.
 El masculí, com en el cas de l’endevinalla, oculta el femení i a més a més reforça el masculí com en el cas de Martínez 
(home com únic trasmisor de l’espècie).

La llengua és una eina molt important per al feminisme perquè reflexa la societat. La llengua és un obstacle perquè 
canviï la societat perquè ve de segles d’ús i hi ha moltes resistències al canvi.

La llengua reflexa una concepció del món i de reflectir la realitat, és per això un procés simbòlic.

La llengua també té una càrrega afectiva amb què expressem els afectes. 

La llengua no és racista però sí els seus usos lingüístics.

Les pràctiques lingüístiques sexistes són la suma d’ideologia sexista i discriminació femenina.

Sexisme i androcentrisme són les dues cares d’una mateixa moneda. L’androcentrisme és la mirada i el sexisme són 
les actituds. Estan molt units.

L’androcentrisme és creure que totes les disciplines estan orientades des del sexe masculí, creure que tot el que ha 
donat la humanitat ho han fet els homes.

El sexisme és l’assignació de rols diferents d’homes i dones en funció del sexe, desvalorant el que fan les dones. El 
sexisme són actituds. 

Sessió 4
Llenguatge sexista

> Activitat DOS
Joc de gènere. Papelògraf, fotocòpies, marcadors. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquesta activitat pretén fer reflexionar les participants de manera individual i 
després socialitzar-ho en un papelògraf ja preparat per la facilitadora.

Entregueu còpia del Material de treball I o copieu-ho en papelògraf.
Es tracta de marcar amb G l’afirmació que faci referència al gènere i amb S les afirmacions que facin referència al sexe.  
Les participants demostren com entenen els conceptes de “gènere” i “sexe” i la seva relació amb l’ús d’un llenguatge 
sexista que transmet una determinada visió de les dones i els homes.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Les relacions de gènere es transmeten també amb el llenguatge, per tant, és fonamental tenir en compte els seus 
usos, especialment l’androcentrisme. El que no té nom no existeix, i el que no anomenem tampoc. Intentar trencar 
amb la invisibilitat de les dones comença per anomenar-les en qualsevol activitat i ocasió.

> Activitat TRES
Androcentrisme. Papelògraf ja preparat a la paret perquè es vagi realitzant entre totes. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aprendre en la pràctica com es pot usar el llenguatge de
forma no sexista.

Entregueu a les participants el següent quadre només amb la columna de l’esquerra, la de la dreta es construirà entre 
totes basant-se en les estratègies proposades anteriorment.
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L’home era caçador a la Prehistòria.

Els professors eren molt exigents.

Deixar de fumar és bo per a tots.

Els presentadors de televisió són alts.

Es demana als usuaris que paguin amb monedes.

La directora de l’institut va cridar els alumnes al pati.

Els avis mereixen una atenció especial.

Als joves els agrada la música.

Es convoca a tots els veïns a una reunió.

La humanitat era caçadora a la Prehistòria.

El professorat era molt exigent.

Deixar de fumar és bo per a qualsevol persona.

Les persones que presenten en televisió són altes.

Es demana ----- que paguin amb monedes.

La direcció de l’institut va cridar l’alumnat al pati.

La tercera edat mereix una atenció especial.

A la joventut li agrada la música.

Es convoca al veïnat a una reunió.

Suggeriments per a la facilitació

Preguntes per a la discussió: 

Ha estat difícil l’exercici?
Què us semblen els canvis? Són factibles? Us semblen complicats o confusos?
Podeu intentar fer un ús del llenguatge no sexista? Serà gaire complicat?

Cal recordar que portem segles usant un llenguatge androcèntric i sexista, per això es necessita temps per 
als canvis i la reflexió.

> Fi de la sessió 
 1. Una de les institucions que més perpetuen l’ús sexista del llenguatge són les acadèmies de la llengua mitjançant 
els diccionaris (http://www.grec.net/home/cel/dicc.htm).
Com a tasca,  cerqueu al diccionari les paraules següents:

Dona – Home
Pare – Mare

2. Doneu una relació de refranys, que són un dels elements de pensament sexista més perpetuadors del menyspreu 
cap a les dones.

Tiren més dues tetes que dues carretes.
La dona honesta, a casa seva i no a la festa.
Per a la dona no hi ha més cadenat que el seu pudor.
La dona i la paella a la cuina estan bé.
Molt sarau i poca missa fa la dona perdedissa.
No hi ha animal més traïdor que una dona i una mula.
Oca, dona i cabra, mala cosa si és magra.
El dimoni i la muller sempre tenen què fer.
Noia que es pinta la cara, vol amagar l’emmascarada.
A la dona i a la mula, vara dura.
La muller sempre al marit, li tindrà ben net el llit.
La dona i l’hort, un sol amo.
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Material per a la Facilitació

L’exclusió de les dones comença per l’ús de la llengua. Hi ha diversos mecanismes per fer-ho mitjan-
çant l’ús de:

• Masculí com genèric. El masculí no pot designar el femení. El gènere gramatical és arbitrari, un accident 
gramatical. Això funciona amb les coses però no amb sexes sexuats. El genèric real són paraules com a veïnat, 
ciutadania, poble, gent.

• La suposada duplicitat del llenguatge no existeix. Cal dir “nois i noies” igual que diem que “el vestit era ver-
mell i negre”, són dos colors distints i cal dir-ho. “Nois i noies” són éssers distints i també cal dir-ho.

• Home com a genèric. Avui són inaceptables frases del tipus: un home un vot, pau als homes de bona volun-
tat.

• Salt semàntic. Es fa per la suposada economia i estètica del llenguatge. És com Espanya o Estat Espanyol, pel 
mateix nens i nenes. L’estètica i l’economia invisibilitzen. Álvaro García Messeguer va definir el salt semàntic 
com un error lingüístic, és a dir, produeix una fallada en la comunicació.

• En general quan es fa salt semàntic l’exposició comença amb un supòsit genèric i després no és tal: “tot el 
poble va baixar cap al riu, les dones es van quedar a dalt”, “els anglesos prefereixen te que cafè, també les 
dones rosses a les morenes”.

El menyspreu, subordinació o odi cap a les dones es fa per mitjà de:

• Duals aparents: home guineu/dona guineu; tal i tal/puta; cortesà/cortesana.

• Buits lèxics: paraules que no tenen femení o masculí. Les que no tenen femení són virtuts com a cavallerosi-
tat, les que no tenen masculí són defectes com a harpia o escurçó.

• Diccionaris

• Dissimetria en tractaments i usos de cortesia. És inacceptable senyoreta per la connotació virginal que 
comporta.

• Negativa a feminitzar els càrrecs o professions. És absurd dir que es pot dir dependenta i no presidenta. Si 
de metge és metgessa, de dependent és dependenta, per la mateixa regla regidor és regidora.

• Els estereotips sexistes del tipus “ara et llenço les escombraries” (l’home a la dona) refranys i frases fetes, 
adjectius i adverbis.

• Anomenant les dones a banda, com un grup diferent: amb frases del tipus “van convidar jubilats, estrangers 
i dones”.

Estratègies per superar el sexisme en el llenguatge 

• Evitar termes que ignorin les dones i les seves experiències. Anomenar-les allí on apareguin. Evitar designar 
les dones amb el nom de l’home.

• Utilitzar el femení en càrrecs, professions, títols, rangs. No usar el masculí en sentit genèric.

• Alternar l’ordre de procedència: dir primer nenes i després nens.

• Donar tractament simètric a dones i homes en el camp polític, social i cultural. 

• Evitar presentar les dones amb estereotips com feble, fràgil, dependent, banal. No deixar el femení per a 
treballs tradicionalment vinculats al rol femení com els de la neteja.
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• Quan apareix home com universal es pot canviar per la primera persona del plural sense esmentar subjecte o usant 
la forma impersonal. Per exemple: dir “qui vulgui formar part de...” i no “els i les que...”

• Quan apareix “un” substituir-ho per algú, qualsevol.

• De vegades es diu que si s’usa el femení hi ha confusió, com amb la música que pot ser el sustatiu o una dona 
música.

Sessió 4
Llenguatge sexista



81

Material de Treball I

Afirmació Sexe Gènere

Les nenes són tranquil·les i els nens inquiets.

La dona dóna a llum, l’home no.

Les dones cobren un 35% menys que els homes, en la mateixa 
ocupació.

Moltes joves no poden prendre decisions amb autonomia i llibertat, 
sobretot en el pla de la sexualitat i les relacions personals

Les dones poden donar el pit, els homes poden alimentar amb bi-
berons.

La majoria de les persones que treballen en la construcció són 

homes. 

La continuïtat de la família la dóna el fill home.

Les dones d’ulls negres són molt atractives.

La majoria de persones consumidores de drogues són nois.

Les dones amb múltiples parelles no són de fiar.

Les noies tenen més sentit comú que els nois.

Els nois no expressen els seus sentiments. 

 Les noies són més sinceres que els nois.
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Sessió 5 | Democràcia

Preparació per a la facilitació                                                                        Durada de la sessió: 2-4 hores

> Objectius de la sessió:
• Familiaritzar les participants amb conceptes clau relacionats amb els termes política i democràcia.

• Explorar les esferes públiques i privades i la divisió que les separa, i promoure un enteniment analític dels conceptes 
tractats a la sessió.

> Recursos per a la facilitació:
http://www.latarea.com.mx 
http://www.boell.de
http://singenerodedudas.com

Fonts: VeneKlasen with Miller (2002).  A New Weave of Power, People & Politics: The Action Guide for Advocacy and Citizen Partici-
pation, US: World Neighbours.  Antezana, Paula, Dobles, Cecilia (2001) „Participant i Opinant: Manual d’Incidència per a Dones Rurals”, 
Fundació Àries per a la Pau i el Progrés Humà, Sant Josep, Costa Rica. http://es.wikipedia.org/wiki/Portada. Per a aquest manual, s’han 
realitzat algunes adaptacions.

> Introducció a la sessió

Arreu del món, molts països han dut a terme reformes polítiques interessants. En alguns països, els governs auto-
ritaris han estat enderrocats, i en d’altres els governs han implementat mesures importants per incloure les dones i 
altres grups marginats a la vida pública. Països com Brasil, Bolívia i Tailàndia han institucionalitzat lleis que permeten 
la participació dels ciutadans en el disseny de polítiques públiques. S’han dut a terme eleccions més justes sense 
violència en dotzenes de països on els ciutadans han votat per primera vegada. Tot això s’ha fet en nom de la demo-
cràcia, la ideologia política que impulsa el canvi.

> Activitat U
Debat: Què és la democràcia? Què és la política? Què són polítiques públiques? Fulls de paper grans i bolígrafs. 
60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Famliaritzar les participants amb conceptes clau relacionats amb els termes polí-
tica i democràcia.

Demaneu a les participants que pensin sobre les paraules democràcia i política. Què signifiquen? Escriviu les idees 
en un full de paper gran. Inicieu una pluja d’idees. Genereu un debat sobre termes relacionats amb política i democrà-
cia, tal com està explicat en l’apartat següent:

Què és la democràcia? Democràcia és una forma de govern en la qual el poder se sustenta pels ciutadans i és 
exercit de forma directa o a través de representants escollits. En una democràcia tots els ciutadans d’un país tenen 
dret a governar, però en la majoria de països els ciutadans trien representants que governen per ells. Generalment, el 
concepte de democràcia implica que s’accepta la norma de la majoria, que es respecten els drets de les minories i els 
drets individuals, que hi ha igualtat d’oportunitats i que es regeix segons la tendència a tenir igualtat de drets davant 
la llei, llibertat d’expressió i un judici just. 

Suggeriments per a la facilitació

Què significa equitat en una democràcia?

En una democràcia, hi ha exclusió i inclusió?

Qui està dins i qui està fora?
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Sessió 5
Democràcia

Què és la política? 
En general, la gent pensa que la política és quelcom que fan només els polítics, però en realitat es fa política sempre 
que hi ha més d’un punt de vista. La política és el procés i la conducta de presa de decisió d’un grup, és a dir, simple-
ment és el conjunt de formes que utilitzem per guanyar o mantenir el recolzament per a una acció pública o comú. 
La política existeix en qualsevol societat i es relaciona amb els conceptes de representació, posició, formació, en 
compartir i exercitar el poder, influir, protegir els drets i interessos propis, a més de prendre decisions. Podem parlar 
d’un comportament polític quan les relacions de poder s’exerciten per controlar o influir en les actituds, creences i 
decisions de les persones en una direcció específica per controlar i regular la distribució de recursos. 

Suggeriments per a la facilitació 

Què significa ser polític/a? 

Per què no som polítiques? Per què ho som?

Puc ser política sense pertànyer a un partit polític?

Què és un govern?
El govern constitueix el centre des del qual s’exerceix el poder polític sobre una societat. Podria dir-se que té una 
funció identificadora de l’activitat política.

Com s’organitza el govern?
Generalment el govern s’organitza en tres poders: el legislatiu, l’executiu i el judicial.

El poder legislatiu:
Aquest poder està format per legisladores i legisladors (diputades i diputats) escollits per votació popular directa. Són 
els responsables de fer i aprovar les lleis. També exerceixen el paper de controladors polítics del poder executiu.

El poder executiu:
El poder executiu està format per el/la president/a (escollit/ida per votació popular directa), els ministeris i les enti-
tats autònomes i semiautònomes. Aquest poder executa el pressupost del govern i les lleis.

El poder judicial:
El poder judicial està format per jutges organitzats en jutjats, tribunals, etc.
Aquest poder té el control de la legalitat i la constitucionalitat, i soluciona conflictes entre particulars i entre aquests 
i l’Estat. És l’únic òrgan els membres del qual no són escollits per votació popular.

Què és el poder polític?
El poder polític és aquella forma de poder que deriva d’un ordenament polític. Així, el vot de les ciutadanes i els ciu-
tadans i de l’autoritat dels i les governants constitueixen formes de poder.
El poder com a tal està constituït per les persones (homes en majoria) que tenen diners, que estudien, i que suposa-
dament tenen certa capacitat i objectivitat per governar i manar.

Suggeriments per a la facilitació

Què significa tenir objectivitat i capacitat per governar?

Què és l’objectivitat? 

Què és necessari per incloure interessos varis a l’agenda política?

Com es pot governar d’una manera justa?

Quines qualitats són necessàries per governar? 

Què hauria d’entrar en les polítiques públiques? 
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El govern pren posició i acció de les polítiques públiques en relació a l’economia, la infraestructura, el desenvolupa-
ment social, la salut i la seguretat pública, entre altres.

Això implica que les polítiques públiques defineixen un conjunt de mesures concretes que orientaran les seves acc-
ions i recursos. Desenvolupen plans polítics, pressupostos, tractats internacionals i declaracions de principis del go-
vern.

Suggeriments per a la facilitació

Qui fa les polítiques públiques? 

Qui pren les decisions?

Què hauria de formar part de les polítiques públiques? 

Tenen en compte els interessos de tots els ciutadans i ciutadanes?

Quins assumptes són polítics i quins assumptes són personals?

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Organitzeu amb les participants les idees i cerqueu una definició de cada terminologia de forma col·lectiva. Escriviu 
les definicions en un full gran i pengeu-lo a la paret.
Per què és important la política? Els governs prenen decisions i dissenyen polítiques que afecten les nostres vides, 
tan si ens n’adonem com si no. Una bona política ha de ser dissenyada per arribar a resultats que satisfacin les neces-
sitats de dones i homes, nois i noies, a més de diferents grups de dones, homes, nenes i nens.

> Activitat DOS
Divisió pública/privada. Fulls grans de paper, bolígrafs. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Familiaritzar les participants amb el concepte de la divisió dels àmbits en públic/
privat per capacitar-les a entendre que la desigualtat de gènere està arrelada en les estructures de la societat.

Demaneu a les participants que s’agrupin en grups petits. Doneu a cada grup un full de paper i bolígrafs. Demaneu 
als grups que dibuixin el contorn d’un gran arbre sobre el paper. Anomeneu el tronc “privat” i la copa de l’arbre “pú-
blic”. Demaneu a les participants que classifiquin les paraules i frases que apareixen a la llista en “públic” o “privat”, 
tot i que també poden classificar les paraules que corresponguin a ambdues categories en el centre de l’arbre. Les 
participants també poden afegir les seves paraules o idees a l’arbre.

                                                    

Demaneu als grups que es reuneixin i demaneu a una membre de cada grup que presenti el seu arbre a la resta de 

les participants.

tenir cura de nens i nenes      llei                               família 
                                                  prendre decisions  
vida familiar                                                                               política 

     treball comunitari                 govern                  Estat 
            
  escola/educació        serveis                 membre del Parlament
 
    ciència                  negocis             professions    
  
 doctor    treball                                         constructor      
              
salut   sexualitat  diaris                      tecnología

Públic

  Privat
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Suggeriments per a la facilitació

Per què algunes paraules es classifiquen en “privat” i d’altres en “públic”?

Qui està més present en cada àrea? Els homes o les dones? 

Per què? 

Quines podrien ser algunes de les raons per la representació desigual de dones en l’esfera pública? 

Per què hi ha tan pocs homes en l’esfera privada? 

Per què tenim una esfera pública i una altra privada?

Què ens imaginem o què entenem per públic o privat?

On creiem que tot això es va originar i per què? 

Quina esfera creiem que és més poderosa i més valorada: la pública o la privada? 

Per què?

Quines són les conseqüències d’una representació desigual entre homes i dones en l’esfera pública? 

Què succeiria si l’esfera privada fos considerada com absent de política?

Per què és important que les dones participin en l’esfera pública, que ocupin càrrecs de poder i que s’involu-
crin en la política? 

Ha de ser important que els homes també participin en les feines de casa? 

Quina és la situació comú de les dones a la societat?

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Reflexioneu i discutiu la divisió entre àrees públiques i privades en la societat. Fixeu-vos que la política formal i la 
presa de decisions tenen lloc en el sector públic.

Genereu un debat sobre el valor del treball en les feines de casa i en l’esfera privada.

Suggeriments per a la facilitació

Com podem promoure que els homes entrin a l’esfera privada? 

Com podem incrementar el valor de les esferes privades i la participació en les feines de casa?

Què podem fer per canviar la percepció i la situació de l’esfera privada?

> Fi de la sessió
Tradicionalment, la política s’havia vist com un assumpte públic en el qual els homes eren els qui més s’involucraven. 
Les dones, per raó que havien de fer-se càrrec de la canalla i de la família estaven majoritàriament en l’àrea privada i 
els seus interessos es veien com a no polítics i no s’escoltaven realment. La violència domèstica, per exemple, sempre 
s’havia vist com un assumpte privat que no requeria la intervenció de la policia o de la llei.
Però han sorgit grans canvis. Avui en dia hi ha més igualtat entre homes i dones en totes les feines, en les feines 
de casa i en la política. Encara queda molt per fer en aquest camp però el millor és que ja estem en camí de fer-ho 
realitat.

Demaneu a les participants que reflexionin durant uns minuts sobre la sessió. Dugueu a terme una ronda de parau-
les amb les participants i deixeu que aportin els seus comentaris sobre el que han après en el taller.

> Tasques per a casa
Demaneu a les participants que pensin sobre el següent i escriguin els seus comentaris:
És possible una democràcia perfecta? 
Quines són les persones clau que poden millorar o canviar la situació? 
Què et desagrada sobre el que veus o penses en la teva democràcia?

Sessió 5
Democràcia
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Material per a la Facilitació 

Cristina Palomar
http://www.latarea.com.mx/articu/articu8/palomar8.htm 

Considerem que parlar amb una perspectiva de gènere és plantejar a la democràcia el seu desafiament més important 
i la seva crítica més àmplia, ja que és des de l’ús dels termes “individu” i “ciutadà” amb una connotació exclusivament 
masculina, que ha de llançar-se el qüestionament. Partim de la constatació que el subjecte social, sobre el qual s’han 
elaborat les conceptualitzacions sobre la democràcia com a sistema que afirma la llibertat i la igualtat per a tots, ha 
estat un subjecte retallat per cinc variables fonamentals: es tracta d’un individu adult, de raça blanca, de condició 
burgesa, heterosexual i del sexe masculí.

Aquestes característiques implícites en la concepció del subjecte social són les que han conduït a diversos desenvo-
lupaments teòrics sobre la manera en què en un context democràtic han de ser enteses les “minories”, que moltes 
vegades són preses com a tals no per la seva proporció numèrica, sinó pel seu allunyament de l’esmentat estereotip 
del subjecte social. 

Es pot dir que la concepció moderna de ciutadania integra una visió que torna políticament rellevant la diferència se-
xual i no veu la necessitat de construir una concepció veritablement diferent de què és ser un ciutadà i de com actuar 
com a membre d’una comunitat política i democràtica al marge de la identitat de gènere. Tal concepció permetria la 
creació d’un model de ciutadania en què la diferència sexual es convertiria en quelcom efectivament no pertinent i 
que requeriria una concepció de l’agent social diferent, on la clau per a la democràcia seria l’articulació d’un conjunt 
de posicions de subjecte corresponents a la multiplicitat de les relacions socials en què s’inscriu. 

Són múltiples les aportacions que el moviment feminista ha realitzat per pensar la participació de les dones com a 
subjectes socials. No obstant això, es poden distingir a l’engròs tres posicions: un sector liberal que proposa ampliar 
els drets de les dones per convertir-les en ciutadanes iguals però sense desafiar els models liberals dominants de ciu-
tadania i política; un sector més de feministes que argumenten que semblant concepció d’allò polític és masculí i que 
les preocupacions feministes no poden ser adaptades a un marc semblant, utilitzant un conjunt de valors basats en 
l’experiència de la maternitat; la tercera postura planteja que és necessari un projecte de democràcia radical i plural 
que faria innecessari un model de ciutadania sexualment diferenciada, en el qual les tasques específiques d’homes 
i dones siguin valorades amb equitat, sinó una concepció veritablement diferent de què és ser un ciutadà i de com 
actuar com a membre d’una comunitat política democràtica.

Les discussions han girat entorn del qüestionament de conceptes bàsics de les teories sobre la democràcia: què és 
el bé comú, què és la identitat política col·lectiva, què és l’àmbit públic i com entendre la separació dels àmbits públic 
i privat; com definir la pluralitat; si hi ha realment un dilema a l’oposició igualtat versus diferència; si la igualtat so-
cial és o no una condició necessària per a la democràcia; si un àmbit públic únic és preferible a un nexe de múltiples 
públics; si no és perniciosa l’aparició de “interessos” i “afers privats”; com pensar la separació entre la societat civil i 
l’Estat.

A partir d’aquestes discussions, Nancy Fraser ha plantejat la necessitat de construir una teoria crítica de la democrà-
cia realment existent, basada en quatre elements bàsics:

1. Fer visible la manera en què la desigualtat social contamina la deliberació en els públics en les societats capitalis-
tes tardanes.

Democràcia i equitat de gènere (extracte)
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2. Mostrar com la desigualtat afecta les relacions, com les persones tenen diferent poder i se segmenten de manera 
distinta, i com algunes estan involuntàriament tancades i subordinades a altres.

3. Exposar les formes en què anomenar “privat” a un tema o interès limita l’extensió dels problemes i les aproxima-
cions cap a les discussions socials.

4. Mostrar com el caràcter excessivament feble d’alguns àmbits públics en les societats capitalistes tardanes despos-
seeix a l’opinió pública de força pràctica.

Chantal Mouffe, d’altra banda, proposa el desenvolupament d’una visió democràtica radical i plural que concebi la 
ciutadania com una forma d’identitat política que consisteixi en la identificació amb els principis polítics de la de-
mocràcia moderna pluralista, és a dir, en l’afirmació de la llibertat i la igualtat per a tots. Hauria de ser una identitat 
política comuna entre persones compromeses en molt diverses empreses i amb diferents concepcions del bé, però 
vinculades les unes a les altres per la seva comuna identificació amb una interpretació donada d’un conjunt de va-
lors eticopolítics. Això implica entendre la ciutadania com un principi articulador que afecta les diferents posicions 
de subjecte de l’agent social alhora que permet una pluralitat de lleialtats específiques i el respecte de la llibertat 
individual, la qual cosa conduiria a l’assumpció del principi d’equivalència democràtica el plantejament de la qual no 
és eliminar les diferències.

Totes aquestes reflexions es produeixen sobre la base d’un fort qüestionament del fet que la diferència sexual 
cobri dimensions de desigualtat, i de la importància d’incorporar la variable de gènere, com a categoria analítica, a 
les anàlisis socials i polítiques, ja que introduir aquesta categoria pot possibilitar la transformació del concepte de 
subjecte històric entès tradicionalment només com a subjecte masculí, i amb això produir una nova conceptualització 
del social, incorporant la dimensió de la relació entre els sexes, del gènere, partint de la base que la relació entre els 
sexes no és un fet natural sinó una interacció social construïda i incessantment remodelada, conseqüència i al mateix 
temps motor de la dinàmica social. El concepte de gènere és, doncs, una categoria d’anàlisi útil, tant com la de classe, 
raça, nació o generació, que permet la revisió d’aquest conjunt de rols socials sexuats i el sistema de pensament o de 
representació que defineix culturalment el masculí i el femení i que donen forma a les identitats sexuals.

Sessió 5
Democràcia
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Sessió 6 | Participació Ciutadana 

> Objectius de la sessió:
• Desenvolupar un enteniment entorn de la ciutadania i el que significa participació activa ciutadana i participació 
política de les dones.

• Desenvolupar coneixements sobre la diferència entre necessitats bàsiques i interessos estratègics.

> Recursos per a la facilitació:

http://www.citizen.org.uk/training/howto.html 
http://biblioteca.hegoa.efaber.net/registros/show/5873 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/112

Fonts: “Active Citizenship Training Manual” Institute for Active Citizenship. Per a aquest manual s’han fet algunes adaptacions.

> Introducció a la sessió

La ciutadania no és la resposta natural a un increment de l’espai públic o d’oportunitat política. La ciutadania significa 
molt més que votar o complir amb obligacions públiques. No és només escollir funcionaris i utilitzar el sistema: la 
ciutadania requereix fer i donar forma a les estructures i regles del sistema.

> Activitat Preparatòria
Base comú (Active Citizenship Training Manual). Fulls de papelògraf, bolígrafs. 10 - 20 min.

Objectiu i context de l’activitat: Desenvolupar una comprensió sobre els assumptes i interessos comuns amb les 
altres membres del grup.

Agrupeu les participants en subgrups i motiveu els equips a fer una llista amb tot allò que s’imaginin que les mem-
bres del grup tenen en comú, com per exemple, el fet que hagin assistit a la mateixa escola, que els agradi el mateix 
tipus de música o que utilitzin la mateixa marca de sabates d’esport. Els equips disposaran només de tres minuts per 
fer les llistes, de manera que han de treballar ràpidament!

Quan s’hagi acabat el temps, l’equip amb la llista més llarga haurà de llegir en veu alta les semblances que les seves 
membres hagin escrit. Llavors la facilitadora preguntarà als altres equips si han trobat altres semblances que encara 
no s’hagin dit i, si és així, els demanarà que les comparteixin amb la resta del grup.

Una variació possible d’aquesta activitat seria motivar els grups a fer una llista amb les coses que les membres del 
grup no tenen en comú, és a dir, aquelles coses que fan de cada persona un ésser únic. Per exemple, poden haver nas-
cut en diferents ciutats o països, haver assistit a escoles diferents o els poden agradar estils de música diferents.

Pregunteu-los:
Ha estat fàcil descobrir alguna cosa que tinguéssiu en comú o que no tinguéssiu en comú amb una altra membre del 
grup o amb totes les altres membres?
Què revela aquesta activitat sobre fins a quin punt som totes semblants i fins a quin punt som totes diferents?

> Activitat U
El ciutadà model (Active Citizenship Training Manual).  Còpies de les figures per retallar del Material de treball I, full 
grans del tauler, marcadors. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Determinar la idea pròpia del grup sobre qui funciona com exemple de ciutadà 
model a la seva comunitat, i comparar amb els altres grups per determinar els elements en comú i els trets que dife-
rencien cada ciutadà model.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 horas
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Suggeriments per a la facilitació

Qui és ciutadà o ciutadana? Com m’identifico com a ciutadana?

Són tots els ciutadans i ciutadanes iguals? 

Amb què cal comptar per ser ciutadà o ciutadana?

Qui n’està inclòs i qui n’està exclòs?

Què és la participació ciutadana per la gent jove?

Expliqueu els termes següents a les participants:

• Ètica >Conjunt de principis morals. (En què esteu pensant?)
• Valors > Principis propis, prioritats pròpies o normes. (En què esteu pensant?)
• Moralitats > Concerneixen a la bondat o a la maldat, o a les regles acceptades i les normes del comportament humà 
(l’acció que prendrà l’ésser humà).

Separeu les participants en dos grups i doneu a cada grup tres fulls del tauler. Poseu els fulls a terra fent que quedin 
units de forma vertical. Una voluntària de cada grup s’estirarà sobre els fulls de panxa enlaire, amb els braços sepa-
rats del tronc, i una altra membre del grup dibuixarà sobre el paper la seva silueta. Doneu a cada participant dues 
figures d’ètica (globus de parla), dues figures de valors (cors) i dues figures de moralitats (fletxes).

Demaneu als grups que reflexionin sobre les característiques o el comportament que pensen que hauria de tenir un 
ciutadà model, i que decideixin si pertanyen a l’ètica, a les moralitats o als valors. Cada punt s’escriu a la figura corres-
ponent i s’enganxa en el lloc correcte del dibuix. Reuniu de nou els grups a fi que comparteixin els seus diagrames.

Inicieu i dirigiu una discussió per tal que s’adonin tant de les diferències com de les semblances entre els dos 
grups.

Sessió 6
Participació Ciutadana

Nota
Una resposta podria considerar un ciutadà o ciutadana com algú que lluita activament contra el racisme, organitza 
accions col·lectives, cerca solucions pacífiques, organitza activitats al barri, participa en la vigilància criminal i en els 
esforços per mantenir el barri net. La participació política és el dret dels ciutadans i les ciutadanes a prendre part en 
la presa de decisions del govern, car també és un dret controlar les polítiques de les autoritats escollides.

Nota
Associar-se amb adults, aprendre a entrar en un procés de presa de decisions amb adults, construir una relació que 
mostri als adults que són capaces d’assumir responsabilitats, que saben de què parlen i que poden pressionar a 
favor dels seus interessos.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Indiqueu que la ciutadania ve determinada per la inclusió i per l’exclusió i que hi ha diferents classes de ciutadans i 
ciutadanes, en funció a la legitimitat promoguda. Les dones han estat i segueixen sent discriminades i tractades com 
a ciutadanes de segona categoria.

Pregunteu-los si poden donar exemples que mostrin que les dones són discriminades.
Aspectes com ara els salaris inferiors, no ocupar llocs de poder, que no se’ns permeti exercir control sobre els nostres 
cossos i la nostra sexualitat, que patim violència, el feminicidi, entre  d’altres.
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Un ciutadà o ciutadana és un membre d’una comunitat política. La condició de membre d’aquesta comunitat es co-
neix com a ciutadania, i comporta una sèrie de deures i una sèrie de dret dels quals els més importants són els drets 
de participació política. El principal d’ells és el dret al vot, que és el senyal d’identitat de les democràcies modernes 
representatives, predominants en el món occidental. Quan mirem la constitució dels països podem llegir que totes 
les ciutadanes i ciutadans tenen el dret a participar en la política. No obstant, quan mirem la nostra experiència real, 
podem observar que totes les ciutadanes i ciutadans estan participant? També les dones, la gent jove i la gent de 
context ètnic diferent?

> Activitat DOS
Part I: Participació política. Part II: Interessos estratègics, necessitats bàsiques. 45 – 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Explorar el significat de la participació política per les dones i revisar aspectes com 
ara les necessitats i els interessos de les dones.

>Part I: Participació Política
Feu una pluja d’idees sobre els aspectes següents:

Què és la participació política? 
On i com podem participar?
És important que entenguin que la participació política és molt més que anar a votar. Cal desenvolupar aspectes com 
per exemple quins interessos tenen, quins canvis volen generar, o les coses que poden fer, com votar, formar grups 
que s’interessin per la participació política, associar-se amb moviments que comparteixin els mateixos interessos, 
prendre la iniciativa a la comunitat, associar-se a partits polítics, etc.

Genereu un debat sobre l’accés a la participació política en les institucions del municipi.

Suggeriments per a la facilitació

Com és l’accés a la participació política en el vostre municipi?

Existeix una plataforma on podeu participar?

Com inclouen i exclouen les institucions a grups diferents? 

L’accés de les dones a les institucions.

Quina és la situació de la joventut, específicament de les dones joves?

Suggeriments per a la facilitació 

Com podeu formar grups d’interessos i fer sentir la vostra veu? 

Quina és la vostra veu? 

Com podem participar activament com organització/grup amb recursos (financers, temps, etc.) limitats? Lobby 
en la societat civil.

Com podem exercir pressió per fer visibles els interessos de la joventut o l’equitat de gènere en la societat 
civil? 

Com podem promoure l’interès de les dones joves en la política?

Recolliu les idees i genereu un debat sobre la pregunta següent:
Què podem fer per millorar la nostra participació política a nivell institucional?
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> Retroalimentació i resum de la Part I
Recolliu les idees i escriviu una definició de cada aspecte en un papelògraf:
Què és participació política? • Què es pot fer? • Quins són els obstacles? •  Quines són les possibilitats? • Què podem 
fer per millorar la nostra participació ciutadana? • Deixeu que les participants defineixin un objectiu? 

>Part II: Interessos estratègics, necessitats bàsiques

Expliqueu que, quan participem com a ciutadanes i ciutadans, ho fem perquè tenim drets i responsabilitats i perquè 
volem decidir sobre les nostres vides. La participació ciutadana es fa en representació dels interessos que tenim i per 
tant és important saber que hi ha diferents interessos i necessitats que sorgeixen de la nostra identitat de gènere. 
Cal diferenciar entre necessitats que sorgeixen per la nostra condició de vida i interessos que sorgeixen per la nostra 
posició en la societat. De manera que, quan parlem de tot allò relacionat amb la posició de la dona parlem d’interessos 
estratègics, i quan ens referim a tot el que es relaciona amb la condició parlem de necessitats bàsiques.

Recolliu idees de les participants en relació amb el que pensen sobre les necessitats relacionades a la condició de 
vida de les dones, i sobre què són els interessos en relació a la posició de la dona en la societat.

Primer Pas >  Definiu què és la posició de la dona en la societat.
La posició és allà on estic posicionada. Per exemple, si les dones tenen menys valor que els homes, vol dir que tenen 
una posició subordinada en relació a ells. Però no totes les dones tenen la mateixa posició en la societat. Què en 
penseu? Què més influeix en la posició en la societat? (Edat, origen ètnic, etc.)

Segon Pas > Quina és la condició de la dona a la vida?
La nostra posició determina la nostra condició. Penseu que és certa aquesta afirmació? Si estic menys valorada i la 
societat decideix que no necessito educació pel fet de ser dona, rebré poca educació... però no haver rebut educació, 
que és la meva situació i per tant condició, està relacionat amb la meva posició...

> Retroalimentació i resum de la Part II
És molt important que entenguin que la condició de les necessitats bàsiques de la vida de les dones sorgeix de la 
seva posició dels interessos estratègics, i si volem generar un canvi sostenible hem de conscienciar-nos de la posició 
que tenim en la societat.

Definiu amb el grup les necessitats bàsiques que sorgeixen d’un interès estratègic en diverses àrees d’interès, com 
educació, salut, etc. Enganxeu aquestes definicions a la paret com a referència. 

> Fi de la sessió
Demaneu a les participants que reflexionin per uns minuts sobre la sessió. Feu una ronda de paraules amb les partici-
pants, i digueu algunes frases sobre el que han après del seminari i el que poden fer per arribar a ser ciutadanes més 
actives, que són les que fan i donen forma a la ciutadania.

Nota

Per entendre-ho millor es pot donar un exemple: La condició de vida de la dona crea la necessitat de tenir opcions on poder 

deixar les nenes i els nens mentre treballa. Necessitar una guarderia és un problema de la condició de la vida, atès que la 

responsabilitat de tenir cura de les nenes i els nens és de les dones. Si canviem això, i homes i dones prenen la respon-

sabilitat de tenir cura de les nenes i els nens convertint la cura dels infants en un assumpte de tots, no afecta només a la 

vida de les dones. Per tant, si ens preocupem i ens responsabilitzem de la cura de les nenes i els nens sense involucrar els 

homes, si no ho tractem com un assumpte polític sinó com un assumpte personal, la responsabilitat és assumida només per 

les dones i afecta la seva condició de vida.
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Material per a la Facilitació 

Clara Murguialday
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/112

Mentre que els “interessos de gènere” són aquelles preocupacions prioritàries que les dones (o els homes) poden 
desenvolupar en virtut de la posició social que adoptin d’acord amb els atributs de gènere, les “necessitats de gènere” 
són els mitjans pels quals tals preocupacions són satisfetes.

Maxine Molyneux, en el seu estudi sobre les polítiques sandinistes dirigides a les dones nicaragüenques durant els 
anys vuitanta, va definir els interessos de gènere i va diferenciar-ne els interessos estratègics i els pràctics. La seva 
conceptualització va donar lloc a un nou paradigma en el camp de l’anàlisi social que ha demostrat ser un instrument 
útil per integrar, en un marc comú, tant la varietat d’interessos que afecten els diferents grups de dones com els inte-
ressos que els són comuns a cada gènere. En particular, la distinció entre interessos de gènere pràctics i estratègics 
és de gran importància, ja que són formulats de distinta manera i tenen diferents implicacions per a la subjectivitat 
de dones i homes.

Els interessos estratègics de gènere es deriven de l’anàlisi de les relacions de domini/subordinació entre els gèneres i 
expressen un conjunt de metes relacionades amb una organització més igualitària de la societat. Encara que aquests 
interessos varien segons el context cultural i sociopolític en què es desenvolupen les dones i els homes, les feminis-
tes sostenen que les dones poden unir-se al voltant de certs aspectes associats a la seva subordinació genèrica per 
trobar camins que transformin aquesta situació. Els aspectes comunament identificats són:

a) El control masculí del treball de les dones.
b) L’accés restringit de les dones als recursos econòmics i socials valuosos i en poder polític, com a resultat d’una 
distribució molt desigual dels recursos entre els gèneres.
c) La violència masculina i el control de la sexualitat de les dones. 

Les demandes formulades a partir dels interessos estratègics, igual que el nivell de consciència necessari per lluitar 
efectivament per elles, són sovint identificades com “feministes”. Històricament, s’ha demostrat que la satisfacció 
d’aquests interessos només pot aconseguir-se mitjançant l’organització autònoma de les dones, i la seva mobilització 
social i política.

En contrast, els interessos pràctics de gènere es formulen a partir de les condicions materials concretes en què viuen 
les dones, com a conseqüència de la seva ubicació en la divisió genèrica del treball. A diferència dels estratègics, els 
interessos pràctics són directament formulats per les pròpies dones que viuen aquestes condicions i no requereixen 
intervencions externes; responen a la percepció d’una necessitat immediata, generalment associada a les funcions 
de mare, esposa i responsable del benestar familiar i no comporten canvis radicals com ara l’emancipació de les dones 
o la igualtat entre els gèneres.

Les anàlisis de l’acció col·lectiva femenina es refereixen sovint als interessos pràctics de les dones per explicar la 
dinàmica i els objectius de la seva participació en l’acció social. S’argumenta, per exemple, que, a causa del seu lloc en 
la divisió genèrica del treball, elles són les principals responsables del benestar de la seva llar i que, per tant, tenen 
un interès especial en l’abastament y en els serveis col·lectius. Els interessos pràctics de gènere tenen evidents con-
nexions amb la ubicació de classe, per això són les dones pobres les qui en major grau es mobilitzen per qüestions 
relatives a la supervivència de les seves famílies. No obstant això, cal ressaltar que aquest tipus d’interessos no 
desafien en si mateixos les relacions desiguals entre els gèneres, encara que es deriven directament d’elles.

Interessos i necessitats de gènere (extracte)
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El paradigma dels interessos de gènere fou ràpidament utilitzat en la literatura que versa sobre la planificació del 
desenvolupament. Caroline Moser (1989), interessada a oferir als planificadors una eina útil per projectar accions de 
desenvolupament a favor de les dones, va traduir el concepte “interessos de gènere” al llenguatge de la planificació 
convirtint-lo en “necessitats de gènere”. Aquesta investigadora considera que, des de la perspectiva de la planificació, 
els interessos poden ser definits com “les preocupacions prioritàries” i les necessitats com “els mitjans pels quals 
aquestes preocupacions són satisfetes”. Atès que les necessitats són palpables i específiques, aquest concepte re-
sulta més útil quan es tracta de dissenyar programes i projectes destinats a satisfer les demandes de les dones.

La conceptualització de Moser sobre les necessitats pràctiques de gènere ha assolit gran popularitat als cercles de 
la planificació del desenvolupament. Definides aquestes com les necessitats que es deriven de l’interès de les dones 
per complir amb els rols que els són assignats per la divisió genèrica del treball, les polítiques destinades a satisfer-
les apunten a millorar les condicions materials de vida de les dones i les seves famílies, satisfent-ne els requeriments 
d’habitatge, aigua, alimentació, educació i salut de filles i fills, generació d’ingressos i accés a serveis bàsics en l’àmbit 
de la comunitat. Aquests requeriments són necessitats bàsiques de tota la família i estan estretament relacionats 
amb la pobresa i la falta de recursos, però són identificats com a necessitats prioritàries de les dones —no sols pels 
qui dissenyen les polítiques sinó també per les dones mateixes— i no tenen com a objectiu promoure l’equitat entre 
els gèneres. 

En estreta relació amb les necessitats pràctiques i els interessos estratègics de gènere, Kate Young (1988) ha de-
senvolupat dos nous conceptes centrals per a l’estratègia Gènere en el Desenvolupament: la condició i la posició de 
les dones. Mentre que la primera al·ludeix a l’estat material en què es troben les dones (pobresa, falta d’educació i 
capacitació, excessiva càrrega de treball, desnutrició, falta d’accés a tecnologia moderna, etc.), la segona es refereix 
a la seva ubicació social i econòmica amb relació als homes, mesura en termes de diferències salarials i d’oportunitats 
d’ocupació entre ambdós, major vulnerabilitat de les dones a la pobresa i la violència, accés diferenciat a la propietat 
de recursos productius i en poder polític, etc.

Diferenciar clarament la condició i posició de les dones en un context determinat permet comprendre més àmpliament 
els efectes de les polítiques de desenvolupament. De fet, hi ha evidència empírica que alguns programes i projectes 
que han millorat la condició de les dones (augmentant-ne l’esperança de vida, l’accés a l’educació o a l’alimentació), 
al mateix temps n’han deteriorat la  posició respecte dels homes (pèrdua d’estatus en la família, invisibilització de la 
seva aportació econòmica, menor accés a la propietat de la terra). L’Informe sobre Desenvolupament Humà (PNUD, 
1995) mostra com han millorat les capacitats humanes de les dones en els últims vint anys (en matèria d’educació 
i salut) alhora que persisteix, i fins i tot s’agreuja, la desigualtat entre dones i homes quant a oportunitats econòmi-
ques i polítiques.
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Material de Treball I
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Sessió 7 | Drets Humans

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

> Objectius de la sessió:
• Adquirir coneixements determinants en matèria de drets humans.
• Reflexionar críticament, des de la perspectiva de gènere, sobre els drets humans reconeguts nacionalment i inter-
nacionalment.
• Promoure la conscienciació entre totes les joves que elles mateixes són subjectes de drets.
• Emfatitzar la relació entre drets, participació i democràcia.

> Recursos per a la facilitació: 

http://www.feministcampus.org
http://www.un.org/spanish/aboutun/hrights.htm
http://www.whrnet.org/es/index.php

Fonts: Dietrich, Wolfgang (2000): “A structural -Cyclic Model of Developments in Human Rights”, in: Donnelly, Jack (Ed.): The University of Denver’s 
Human Rights Working Papers/6; Denver. “COMPASS” - A manual on human rights education with young people, Council of Europe, May 2002:  
http://eycb.coe.int/compass/en/contents.html. Versión española: Asociación EUROACCIÓN (2005) “Un manual de educación en los derechos huma-
nos con jóvenes” – Consejo de Europa. ILANUD/REDLAC (2002) Manual de capacitación en derechos humanos de las mujeres jóvenes y la aplicación 
de la CEDAW, ILANUD/REDLAC. 
Per a aquesta sessió, s´han dut a terme algunes adaptacions.

> Introducció a la sessió

Els drets humans són un plantejament tant ètic com jurídic i un producte de la modernitat. D’acord amb cada context 
i moment històric, els drets humans s’han consignat en instruments de dret internacional i s’han ampliat. Per tant, el 
seu contingut i significat ha canviat amb el pas del temps. La idea d’un subjecte universal va començar a tenir forma 
a partir de la Il·lustració (europea) i, l’any 1948, després de la Segona Guerra Mundial, es va firmar la Declaració Uni-
versal de Drets Humans com un dels primers passos cap a la consolidació de les superpotències: Estats Units i la Unió 
Soviètica. D’aquí que la declaració hagi estat emesa en mig de fortes pugnes de poder entre els països capitalistes, 
que volien privilegiar la idea de drets econòmics i individuals, i els països comunistes, que van intentar privilegiar els 
drets polítics i col·lectius. A partir d’aquest moment, el reconeixement i l’exercici efectiu dels drets humans es va con-
vertir en un dels temes de debat internacional més importants. També cal destacar que els drets humans requereixen 
una reinterpretació constant per ajustar-se als canvis socials i a les demandes específiques de cada poble.

> Activitat U
“Els paràmetres d’ésser humà” (ILANUD/REDLAC, 2002:144). Papelògraf, marcadors, tarjetes de cartró de colors 
diferents, cinta adhesiva. 60 min.
Objectiu i context de l’activitat:  Aquesta activitat permet a les participants analitzar com el model d’ésser humà 
del qual parteixen els drets humans universals, tot i la seva al·legada neutralitat i aplicabilitat universal, es refereix en 
realitat a un model d’ésser humà masculí, blanc i occidental. Ja que aquest paràmetre està basat en un sistema de po-
der patriarcal i adultocèntric, es privilegia aquells grups i individus que més s’apropen a tal model: els homes adults.

Demaneu a les participants que posin un full gran de papelògraf en el centre de la sala i que dibuixin la silueta d’una 
figura humana.

Ara demaneu a les participants que pensin en les característiques de les persones que consideren que estan més va-
lorades en la societat, que exerceixen més poder sobre altres individus i grups, i que gaudeixen de majors privilegis, 
tant polítics com econòmics.

Per ajudar les participants a pensar en aquestes característiques podeu preguntar-los:
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Suggeriments per a la facilitació

De quin color seria la pell de qui té més poder en la nostra societat?

Quina orientació sexoafectiva tindria?

Quina religió professaria?

Quina edat tindria?

On viuria?

Quin origen ètnic tindria?

Quin grau acadèmic o professional tindria?

Sessió 7
Drets Humans

Doneu a les participants alguns minuts per pensar i després demaneu-los que anotin les característiques que han 
identificat en un targeta (una característica per targeta).

Quan hagin acabat, demaneu-los que passin per la figura dibuixada en el papelògraf, i que comparteixin amb el grup 
les raons per les quals consideren que cada característica que col·loquen a la figura amb cinta adhesiva implica més 
poder i privilegis per a aquest ésser humà.

Quan totes hagin explicat les seves targetes acabeu l’activitat amb un debat sobre els aspectes següents, fent èm-
fasi especial en tots aquells grups que, per definició, han quedat fora de la silueta:

Suggeriments per a la facilitació

Mirant la silueta de la figura humana, pregunteu a les participants quina visió han tingut en ment per dibuixar 
aquesta silueta (en molts casos es tracta, òbviament, d’una silueta masculina).

Pregunteu-los quins són els paràmetres de l’ésser humà en la societat.

Pregunteu-los en què es basen els nostres valors.

A qui tenim com a model de referència?

Creieu que les persones que s’apropen a aquest model poden exercir els seus drets humans millor
que aquelles persones i grups que no s’identifiquen amb la silueta?

Quines persones i grups penseu que poden haver quedat fora d’aquesta silueta?

> Activitat DOS
Què són els drets humans? Papelògraf, marcadors. 20 min.

Objectiu i context de l’activitat:Identificar i reflexionar sobre els drets humans, quins són, què signifiquen i altres 
aspectes.

Llegiu l’enigma següent en veu alta:
“Els drets humans són com una armadura perquè et protegeixen; són com regles perquè et diuen com pots comportar-
te; i són com jutges perquè se’ls pot apel·lar. Són abstractes com les emocions, pertanyen a tothom i existeixen passi 
el que passi. Són com la natura perquè poden ser violats i són com un esperit perquè no poden ser destruïts. Són com 
el temps perquè ens tracten a tots per igual, siguem rics o pobres, joves o vells, blancs o negres, alts o baixos. Ens 
brinden respecte i ens obliguen a tractar els altres amb respecte. Com quan parlem de la bondat, la veritat i la justícia, 
no ens posem d’acord amb la seva definició, però els reconeixem quan els veiem” (Compass, 2005:289).
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Feu una pluja d’idees amb les participants en la qual expressin el que entenen per drets humans. Demaneu a una 
voluntària que anoti les idees de les altres companyes al papelògraf. Algunes preguntes que poden ajudar al debat 
són les següents:
Què són els drets humans i per què són importants? Podeu definir els drets humans? Com expliqueu el que són? 
Podeu pensar en alguns exemples bàsics dels drets humans? Quins valors transmeten?
Definiu, junt amb les participants, els valors i aspectes clau que penseu que haurien de ser la base dels drets hu-
mans.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Feu un resum de les idees escrites en el papelògraf i emfatitzeu els aspectes següents:

Existeixen dos valors clau que se situen en el centre de la idea dels drets humans: El primer és la dignitat humana i el 
segon és la igualtat. Els drets humans es poden entendre com la definició dels estàndards bàsics que són necessaris 
per a una vida digna i la seva universalitat es deriva del fet que, com a mínim, tots els éssers humans són iguals. No 
devem ni podem discriminar entre ells.

Aquestes dues creences són realment tot el que es necessita per subscriure’s a la idea de drets humans. En cada 
cultura i lloc, la gent té una idea clara del que significa la dignitat humana, encara que de vegades aquest concepte 
no s’expressa necessàriament en drets legals, sinó que ho fa en tradicions, costums, o valors socials o religiosos. Per 
això, la idea de dignitat humana es recolza des de diferents cultures, institucions governamentals i diverses religions. 
Tanmateix, els drets humans intenten protegir l’individu enfront al poder de l’Estat, posant-li límits i adjudicant-li 
obligacions i deures amb els membres de la societat. D’aquests dos valors fonamentals, la dignitat i la igualtat, poden 
derivar-se molts altres valors.

Llibertat > perqué la voluntat humana és una part important de la dignitat humana. Estar obligat a fer quelcom con-
tra la nostra voluntat degrada l’esperit humà.

Respecte pels altres > perquè la falta de respecte per algú implica no apreciar la seva individualitat ni la seva 
dignitat.

No-discriminació > perquè la igualtat en la dignitat humana significa que no hem de jutjar les persones basant-nos 
en característiques físiques, religioses, d’origen ètnic o nacional, sexe, orientació afectiva, etc. que es tradueixin en 
tractes perjudicials.

Tolerància > perquè la intolerància indica una falta de respecte per la diferència, i la igualtat no significa identitat o 
uniformitat.

Justícia > perquè les persones iguals en la seva dignitat mereixen ser tractades d’una manera justa.

Responsabilitat > perquè el respecte als drets d’altres persones implica la responsabilitat de les postres accions.
 

> Activitat TRES
Anàlisi crítica de la Declaració Universal de Drets Humans. Còpies del Materal de treball I: Declaració Universal 
dels Drets Humans. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquest és un exercici pràctic d’anàlisi crítica dels drets humans en què, a partir 
de la revisió de la Declaració Universal dels Drets Humans (DDHH) com a instrument i marc principal de drets hu-
mans a nivell internacional, s’ubica el biaix andro i adultocèntric. La intenció d’aquest exercici és que les participants 
s’aproximin críticament a aquest i altres instruments dels drets humans i puguin reinterpretar-los segons les seves 
necessitats com a dones joves. També dóna la possibilitat a les dones joves de reconèixer la importància d’analitzar 
els instruments que protegeixen els drets humans i de proposar formes per fer-los més inclusius de manera que s’hi 
reconeguin més persones.

Repartiu una còpia del Material de treball I a les participants i demaneu-los que s’agrupin. Demaneu als grups que 
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llegeixin tots els articles de la DUDH, o bé repartiu els articles segons el nombre de grups i el temps disponible. De-
maneu-los que facin una lectura crítica dels articles a partir de les preguntes següents:
Quin és el model o paràmetre d’ésser humà en què es basa la DDHH?
Se t’ocorren alguns drets humans que no estan enunciats a la DDHH?

Reuniu els grups en ple i demaneu a cada grup que presenti els seus resultats.
Poseu èmfasi en la importància de conèixer la DDHH ja que és el document bàsic de tots els instruments legals de 
protecció i defensa dels drets humans.

> Activitat QUATRE
Forçar el cercle. Paper i bolígrafs, rellotge o cronòmetre. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquesta és una activitat energètica per veure què se sent quan s’és part d’un grup 
majoritari o minoritari. En aquesta activitat, la idea és que la participant experimenti ser part d’un grup majoritari i 
d’un grup minoritari, i analitzi les estratègies que utilitzem per ser acceptades per una majoria.

Agrupeu les participants en subgrups de 5 o 6 persones, i demaneu-los que dominin el seu grup. Demaneu a cada 
grup que esculli quina persona serà l’”observadora” i quina serà la “forastera”. Digueu a la resta de membres del grup 
que formin un cercle tan estret com sigui possible, unint espatlla amb espatlla. Intenteu que no quedi espai entre les 
participants. Expliqueu que la “forastera” ha d’intentar entrar al cercle mentre les persones que el formen s’esforcen 
en mantenir la “forastera” fora del cercle. Digueu a l’”observadora” que prengui notes sobre les estratègies utilitza-
des tant per la “forastera” com per aquelles persones que formen el cercle. L’”observadora” també ha de controlar el 
temps.

Quan hagin passat dos o tres minuts, independentment que la “forastera” hagi aconseguit entrar al cercle o no, la 
“forastera” haurà d’unir-se al cercle i una altra participant haurà d’ocupar el seu rol. Continueu l’activitat fins que totes 
aquelles participants que volguessin entrar al cercle hagin tingut l’oportunitat de fer-ho.
Variació: El joc també pot dur-se a terme amb una “forastera” que prové d’un grup diferent. Al final de cada ronda, la 
“forastera” haurà de tornar al seu grup original, tant si ha forçat el cercle com si no.

> Retroalimentació i resum de l’activitat QUATRE
Al final de l’activitat, demaneu a totes les participants que es reuneixin de nou.  
Comenceu preguntant a les participants: Com us heu sentit quan éreu part del cercle? Com us heu sentit quan éreu 
la “forastera”? Com us heu sentit quan heu pogut forçar el cercle i entrar-hi? Quin sentiment heu tingut quan no heu 
pogut forçar el cercle?

Pregunteu a les observadores: Quines estratègies han utilitzat les “forasteres”? Quines estratègies han utilitzat les 
persones del cercle per prevenir que les altres entressin?

Després pregunteu a totes les participants: En la nostra societat, quins són els grups més forts? I quins són els més 
febles? En la societat, el cercle pot representar privilegis, diners, poder, feina, educació i vivenda. Quines estratègies 
utilitzen els grups minoritaris per guanyaraccés a aquests recursos? Com preserva la majoria la seva posició i el seu 
estatus?

Finalment, deixeu que el grup parli lliurement i de manera informal sobre el que ha succeït i el que han experimen-
tat.

> Fi de la sessió. Característiques dels drets humans (Asociación Euroacción, 2005:290)

1.Els drets humans són inalienables: Això significa que es poden perdre perquè estan lligats a l’existència humana. 
En circumstàncies particulars, alguns, per bé que no tots, poden ser suspesos o restringits. Per exemple, si algú és 
condemnat per la justícia estatal després d’haver comès un crim, pot ser privat de la seva llibertat.
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2. Són indivisibles, interdependents i estan interrelacionats: Això significa que els diferents drets humans estan 
intrínsecament connectats i no poden ser vistos de forma separada l’un de l’altre. El gaudi d’un dret depèn del reco-
neixement i exercici de molts altres drets.

3. Són universals: Això significa que són aplicables, per igual, a totes les persones en qualsevol lloc del món i sense 
límit de temps. Cada individu té dret a gaudir dels seus drets humans sense discriminació per qüestions de raça, color, 
sexe, idioma, religió, afiliació política, origen ètnic, lloc de naixement, etc.

> Tasques per a casa
Demaneu a les participants que seleccionin una de les següents tasques:

> Esbrina quins tractats internacionals sobre drets humans ha signat el govern del teu país i què és el que diuen 
aquests tractats. Esbrina si les organitzacions no governamentals (ONGs) de drets humans internacionals (com Am-
nistia Internacional o la Federació Internacional de Lligues dels Drets Humans) realitzen activitats al o sobre el teu 
país.

> Busca casos de violació de drets en els diaris locals i internacionals. Hi ha alguna organització governamental o 
no governamental que estigui treballant en relació a aquests fets? Pots posar-te en contacte amb alguns membres 
de grups minoritaris o desfavorits que sentin que els seus drets humans estan sent violats? Per cercar informació 
sobre les violacions de drets humans pots posar-te en contacte amb moltes persones com la gent que coneixes 
(amics i família), membres de l’escola, gent del carrer, o pots parlar directament amb els grups desfavorits (Compass, 
2005:276-277).

> Investiga què són els drets reproductius i quins drets especials de les dones han estat reconeguts en la teva loca-
litat. Aquests drets, es reconeixen i respecten? Les dones els exerceixen? La teva escola, organització o universitat 
té alguna declaració sobre drets especials de les dones? No oblidis que tenim informació sobre els drets humans al 
nostre abast. Pensa en les teves experiències i en experiències de persones que coneixes. Recorre a diaris i a Inter-
net, i conversa amb persones que poden ajudar-te a recollir informació. També pots esbrinar si es posa en pràctica la 
legislació sobre els drets de les dones  en els llocs de treball, per exemple.
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Material per a la facilitació 

En termes generals, els drets humans se centren en el reconeixement i protecció de la persona com a subjecte amb 
drets integrals, tot i que la seva classificació ha variat en les últimes sis dècades. Per exemple, en diverses legisla-
cions nacionals els drets humans poden estar dividits en fonamentals, civils, polítics i ambientals, també denominats 
drets de primera, segona i tercera generació. S’assumeix que tots els éssers humans són portadors de drets, en 
tant que els drets humans són universals tant en el seu reconeixement com en l’aplicació. No obstant això, els drets 
humans com a marc ètic de relació per a la societat civil i política han estat criticats pel seu androcentrisme, és a dir, 
per excloure perspectives, necessitats i interessos de grups de dones, a banda d’altres grups socials marginats de la 
presa de decisions, en relació amb la definició i aplicabilitat dels seus drets. El moviment feminista ha lluitat per la 
valoració de les dones i els seus drets, i ha promogut la introducció de dos conceptes fonamentals: la diversitat de 
l’ésser humà i la igualtat en la diferència (ILANUD/REDLAC, 2002:139/140)

És molt important tenir en compte que la creació dels drets humans universals no és possible prenent com a model un 
ésser humà neutre: un ésser humà sense sexe, sense color, sense religió, sense condicions socioeconòmiques, sense 
origen ètnic, sense orientació sexual, etc. En realitat, aquest ésser humà no existeix. Per això, per més que els drets 
humans teòricament s’apliquen a un ésser humà buit i transparent, en el moment de reconèixer-los i, posteriorment, 
d’exercir-los, ens trobem amb grans obstacles. D’una banda i en teoria, els drets humans s’han de reconèixer per a 
“tothom”, però hi ha molts individus i/o grups els drets, veus i decisions dels quals no es tenen en compte en el mo-
ment de prendre decisions que els afecten directament. Per exemple, fins fa molt poc als pobles indígenes d’Amèrica 
Llatina no se’ls reconeixien els drets humans plens; aquesta situació ha canviat en les últimes dècades però, tot i el 
reconeixement, en molts casos encara ens trobem amb la falta del ple exercici d’aquests drets. 

De la mateixa manera, si bé la Declaració Universal dels Drets Humans fou redactada el 1948, no fou fins dècades 
més tard que les dones van ser reconegudes com a subjectes de ple dret i això no només va succeir en països de 
l’anomenat tercer món. Per exemple, a Suïssa, una de les democràcies occidentals de major prestigi, les dones només 
van poder exercir el seu dret a vot a partir de la dècada de 1970. De forma similar, en molts països només els homes 
propietaris de terres podien exercir el dret a vot. Aquesta situació ha canviat i el requisit de ser propietari ha quedat 
anul·lat dels requeriments formals per ser ciutadà de ple dret. Per això, per més que s’han fet avanços importants en 
aquesta matèria, només ens cal mirar al nostre voltant per adonar-nos que en matèria de drets humans encara hem 
d’impulsar moltes mesures per a la seva efectiva implementació.
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Material de Treball I

> Declaració Universal dels Drets Humans 
Adoptada i proclamada per la resolució 217 A (III) de 10 de desembre de 1948 de l’Assemblea 
General de Nacions Unides

Preàmbul
Considerant que el respecte a la dignitat inherent a tots els membres de la família humana i als drets iguals i inalie-
nables de cadascun constitueix el fonament de la llibertat, de la justícia i de la pau del món;

Considerant que del desconeixement i menyspreu dels drets humans, n’han derivat actes de barbàrie que revolten 
la consciència de la humanitat, i que l’adveniment en el futur d’un món on les persones alliberades del terror i de la 
misèria tinguin dret a parlar i a creure lliurement ha esdevingut la més alta aspiració humana;

Considerant cosa essencial de protegir els drets humans amb un règim de dret a fi que l’ésser humà no es vegi obligat 
al capdavall a rebel·larse contra la tirania i l’opressió;

Considerant que és també essencial de fomentar l’establiment de relacions amistoses entre les nacions;

Considerant que en la Carta de les Nacions Unides els pobles han proclamat llur fe en els drets fonamentals de l’ésser 
humà, en la dignitat i en la vàlua de la persona humana, en la igualtat de drets d’homes i dones, i que s’han demostrat 
disposats a afavorir el progrés social i a instaurar unes millors condicions de vida dins d’una més gran llibertat;

Considerant que els estats membres s’han compromès a assegurar, en cooperació amb l’Organització de les Nacions 
Unides, el respecte universal i efectiu dels drets humans, de les llibertats fonamentals;

Considerant que una concepció comuna d’aquests drets i d’aquestes llibertats és de la més gran importància amb 
vista al ple acompliment d’aquest compromís,

L’ASSEMBLEA GENERAL proclama AQUESTA DECLARACIÓ UNIVERSAL DELS DRETS HUMANS com l’ideal comú 
que tots els pobles i totes les nacions han d’assolir a fi que totes les persones i òrgans de la societat, tenint aquesta 
Declaració sempre present a l’esperit, s’esforcin a promoure el respecte d’aquests drets i d’aquestes llibertats mit-
jançant l’ensenyament i l’educació, i assegurar amb mesures progressives d’ordre nacional i internacional llur reco-
neixement i aplicació universals i efectius, tant per part dels estats membres com dels territoris que jurídicament en 
depenen.

Article 1
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat 
i en drets. Són dotats de raó i de consciència, i els cal 
mantenir-se entre ells amb esperit de fraternitat.

Article 2
Qualsevol persona pot prevaler-se de tots els drets i de 
totes les llibertats que aquesta declaració proclama, sen-
se cap distinció de raça, de color, de sexe, de llengua, de 
religió, d’opinió pública o d’altra mena, d’origen nacional
o social, de fortuna, de naixement o de qualsevol altra 

classe. Hom no farà tampoc cap distinció fonamentada 
en l’estatus polític, administratiu i internacional del país 
o territori del qual depengui jurídicament la persona, tant 
si es tracta d’un país o territori independent, com si està 
sota la tutela, encara que no sigui autònom o que estigui 
sotmès a qualsevol limitació de sobirania.

Article 3
Tot individu té dret a la vida, a la llibertat i a la seguretat 
de la persona.
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Article 4
Cap persona no està sotmesa a esclavitud o servatge; 
l’esclavitud i el tràfic d’esclaus són prohibits en totes 
llurs formes.

Article 5
Cap persona no serà sotmesa a tortura ni a penes o trac-
tes cruels, inhumans o degradants.

Article 6
Tothom i en tot lloc té dret al reconeixement de la pròpia 
personalitat jurídica.

Article 7
Tothom és igual davant la llei i té dret d’obtenir-ne la ma-
teixa protecció contra qualsevol discriminació que violi la 
present declaració contra tota provocació a una tal dis-
criminació.

Article 8
Tota persona té dret a un recurs efectiu prop de les com-
petents jurisdiccions nacionals, contra aquells actes que 
violin els drets fonamentals reconeguts per la constitu-
ció o la llei.

Article 9
Ningú no pot ser arrestat, detingut ni exiliat arbitrària-
ment.

Article 10
Tota persona té dret, en règim d’igualtat, que la seva 
causa sigui portada equitativament i imparcialment en 
un tribunal independent i imparcial, el qual decidirà tant 
sobre els seus drets i les seves obligacions com sobre el
fonament de tota acusació adreçada contra ella en ma-
tèria penal.

Article 11
(1) Hom presumeix innocent tota persona acusada d’un 
acte delictiu fins que la seva culpabilitat hagi estat esta-
blerta legalment en el curs d’un procés públic, en el qual 
totes les garanties necessàries per a la defensa hagin 
estat assegurades.
(2) Ningú no serà condemnat per accions o per omissi-
ons que quan foren comeses no constituïen acte delictiu 
d’acord amb el dret nacional i internacional. Tampoc no 
s’imposarà cap pena superior a la que era aplicable quan
l’acte delictiu fou comès.

Article 12
Ningú no serà objecte d’intromissions arbitràries en la 
seva vida privada ni en la de la seva família, en el seu 
domicili ni en la seva correspondència, ni d’atemptats 
contra la seva fama o reputació. Tota persona té dret 
a la protecció de la llei contra aquestes intromissions o 
aquests atemptats.

Article 13
(1) Tota persona té dret a circular i a escollir el seu lloc 
de residència a l’interior d’un estat. (2) Tota persona té 
dret a abandonar qualsevol país, àdhuc el propi, i a retor-
nar-hi.

Article 14
(1) En cas de persecució, tota persona té dret a cercar 
asil i a beneficiar-se’n en d’altres països.
(2) Aquest dret no podrà ésser invocat en cas de perse-
cució basada realment en un crim de dret comú, o actes 
contraris als principis i fins de les Nacions Unides.

Article 15
(1) Tot individu té dret a una nacionalitat.
(2) Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva 
nacionalitat ni del dret a canviar de nacionalitat.
Article 16
(1) A partir de l’edat núbil, l’home i la dona, sense cap 
restricció per raó de raça, nacionalitat o religió, tenen 
dret a casar-se i a fundar una família. Ambdós tenen 
drets iguals al matrimoni, durant el matrimoni i en el mo-
ment de la seva dissolució.
(2) El matrimoni només pot realitzar-se amb el consenti-
ment lliure i ple dels futurs esposos.
(3) La família és l’element natural i fonamental de la so-
cietat, i té dret a la protecció de la societat i de l’estat.

Article 17
(1) Tota persona, individualment i col·lectiva, té dret a la 
propietat.
(2)Ningú no pot ésser privat arbitràriament de la seva 
propietat.

Article 18
Tota persona té dret a la llibertat de pensament, de cons-
ciència i de religió; aquest dret comporta la llibertat de 
canviar de religió o de convicció i la de manifestar-les in-
dividualment o en comú, en públic i en privat, mitjançant 
l’ensenyament, la predicació, el culte i l’acompliment de 
ritus.

Article 19
Tot individu té dret a la llibertat d’opinió i d’expressió; 
això comporta el dret a no ésser inquietat per causa de 
les opinions i el de cercar, rebre o difondre les informa-
cions i les idees per qualsevol mitjà d’expressió i sense 
consideració de fronteres.

Article 20
(1) Tota persona té dret a la llibertat de reunió i d’asso-
ciació pacífiques.
(2) Ningú no pot ésser obligat a pertànyer a una deter-
minada associació.
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Article 21
(1) Tothom té dret a prendre part en la direcció dels afers 
públics del seu país, sigui directament, sigui per mitjà de 
representants elegits lliurement.
(2) Tota persona té dret a accedir a les funcions públi-
ques del país en condicions d’igualtat.
(3) La voluntat del poble és el fonament de l’autoritat 
dels poders públics; aquesta voluntat ha d’expressar-se 
mitjançant eleccions sinceres que cal celebrar periòdica-
ment per sufragi universal igual i secret, o seguint qual-
sevol procediment equivalent que asseguri la llibertat 
del vot.

Article 22
Tota persona, com a membre de la societat, té dret a la 
seguretat social; té la facultat d’obtenir la satisfacció 
dels drets econòmics socials i culturals indispensables a 
la seva dignitat i al lliure desenvolupament de la seva 
personalitat, per l’esforç nacional i la cooperació interna-
cional, segons l’organització i els recursos de cada país.

Article 23
(1) Tota persona té dret al treball, a la lliure elecció del 
seu treball i a la protecció contra la desocupació.
(2) Tothom té dret, sense cap discriminació, a igual salari 
per igual treball.
(3) Tothom que treballa té dret a una remuneració equi-
tativa i satisfactòria que asseguri per a ell i per a la seva 
família una existència conforme amb la dignitat humana, 
completada, si cal, amb els altres mitjans de protecció 
social.
(4) Tota persona té dret, unint-se amb d’altres, a fundar 
sindicats i a afiliar-s’hi per a la defensa dels propis inte-
ressos.

Article 24
Tota persona té dret al descans i al lleure i, particular-
ment, a una limitació raonable de la jornada de treball i a 
vacances periòdiques pagades.

Article 25
(1) Tota persona té dret a un nivell de vida que asseguri 
la seva salut, el seu benestar i els de la seva família, es-
pecialment quant a alimentació, a vestit, a habitatge, a 
atenció mèdica i als necessaris serveis socials; tota per-
sona té dret a la seguretat en cas de desocupació, ma-
laltia, invalidesa, viduïtat, vellesa o en d’altres casos de 
pèrdua dels mitjans de subsistència a causa de circums-
tàncies independents de la seva voluntat.
(2) La maternitat i la infantesa tenen dret a una ajuda i a 
una assistència especials. Tot infant nascut en el matri-
moni o fora d’ell, frueix d’igual protecció social.

Article 26
(1) Tota persona té dret a l’educació. L’educació serà 
gratuïta, si més no, en el grau elemental i fonamental. 
L’ensenyament elemental és obligatori. Cal que l’ense-
nyament tècnic i professional sigui generalitzat, i que 
s’obri a tothom l’accés als estudis superiors amb plena 
igualtat per a tots amb atenció al mèrit de cadascú.
(2) L’educació ha de tendir al ple desenvolupament de la 
personalitat humana i al reforçament del respecte dels 
Drets Humans i de les llibertats fonamentals. Ha d’afavo-
rir la comprensió, la tolerància i l’amistat entre totes les 
nacions i tots els grups socials o religiosos, i la difusió de 
les activitats de les Nacions Unides per al manteniment 
de la pau.
(3) El pare i la mare tenen, amb prioritat, dret a escollir la 
classe d’educació de llurs fills.

Article 27
(1) Tota persona té dret a prendre part lliurement en la 
vida cultural de la comunitat, a fruir de les arts i a partici-
par del progrés científic i dels beneficis que en resultin.
(2) Qualsevol persona té dret a la protecció dels intere-
ssos morals i materials derivats de les produccions cien-
tífiques, literàries i artístiques de què sigui autor.

Article 28
Tota persona té dret a que regni en el medi social i in-
ternacional un ordre que permeti d’assolir amb plena 
eficàcia els drets i les llibertats enunciats en aquesta 
declaració.

Article 29
(1) Tota persona té dret a uns deures envers la comuni-
tat en la qual, només, li és possible el lliure i ple desple-
gament de la personalitat.
(2) En l’exercici dels drets i en el gaudi de les llibertats 
ningú no està sotmès sinó a les limitacions establertes 
en la llei, exclusivament en l’ordre a assegurar el reco-
neixement i el respecte dels drets i de les llibertats ali-
enes, i a fi de satisfer les justes exigències de la moral, 
de l’ordre públic i del benestar general en una societat 
democràtica.
(3) Aquests deures i aquestes llibertats mai no podran 
ésser exercits contra els fins i els principis de les Nacions 
Unides.

Article 30
Cap disposició d’aquesta declaració no pot ésser inter-
pretada en el sentit que un estat, un grup o un individu 
tinguin dret a lliurar-se a una activitat o a cometre un 
acte encaminat a la destrucció dels drets i les llibertats 
que s’hi enuncien.
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Sessió 8 | Violència de Gènere

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

> Objectius de la sessió:
• Informar, motivar i empoderar les dones que prenguin un rol actiu en el tracte de les diferents formes de violència 
vers les dones.
• Desenvolupar i aprendre definicions de violència i explorar com aquestes estan relacionades amb la vida de les 
participants.

> Recursos per a la facilitació:
http://www.institutodesexologia.org/violencia.htm
http://www.es.amnesty.org/actua/http://es.wikipedia.org/wiki/Violencia_dom%C3%A9stica
http://www.who.int/topics/violence/es/

Fonts: de Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001: “Gender or sex: who cares? Skills-building resource pack on gender and reproductive 
health for adolescents and youth workers. Chapel Hill. Les activitats estan adaptades a aquest manual.

> Introducció a la sessió

En moltes societats les dones i les noies són subjectes de violència física, sexual i psicològica, sense importar a quina 
classe o cultura pertanyen o quin nivell d’ingressos tenen. Això ocorre tant en la vida pública com en la vida privada. 
Les dones sovint són víctimes de violacions, abusos sexuals, assetjaments sexuals o intimidacions.

Tots aquests actes de violència vulneren, perjudiquen o anul·len el gaudi dels drets humans de les dones i les lliber-
tats fonamentals.

Per lluitar contra la violència i per protegir els Drets Humans de les dones s’han ratificat diferents Convencions Inter-
nacionals. En la sessió de Salut hem vist alguns dels articles de la CEDAW (Convenció sobre l’eliminació de totes les 
formes de discriminació contra les dones).

La violència pot ser psicològica, emocional, física i sexual i exercitada en el marc de la família, la comunitat o a nivell 
d’Estat.

En aquesta sessió volem explorar aquestes formes diferents de violència, les quals sovint són considerades com un 
assumpte personal. També les víctimes de la violència, que se senten responsables i culpables pel que els passa. Ens 
agradaria veure el què hi ha darrere de tot això, deconstruir el que trobem i veure la violència més de prop, és a dir, 
deconstruir i analitzar els seus components estructurals i socials.

> Activitat Preparatòria
L’arbre sa (de Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001). 20 min.

Objectiu i context de l’activitat: Ser conscient de la importància d’un creixement sa per tenir una vida digna i pro-
ductiva en la nostra comunitat.

Per començar l’exercici, demaneu a les participants del grup que es posin dempeus per fer un exercici físic. Doneu 
les següents instruccions mentre estigueu representant el que les participants han de fer: Utilitzeu el cos com una 
eina d’actuació. Imagineu que sou una llavor petita; ajupiu-vos i arronseu-vos (convertiu-vos en una boleta). Mentre 
aneu comptant fins a comenceu a “créixer” (aixequeu-vos a poc a poc) fins arribar a ser un arbre frondós utilitzant 
els braços com si fossin les branques i els dits com si fossin els fruits. Sentiu una brisa suau que bufa movent les 
branques de l’arbre d’un costat cap a l’altre, després arriba una tempesta i després el vent deixa de bufar. (Moveu els 
braços en totes direccions suaument, després bruscament, una altra vegada suaument.). Sentiu-vos com si fóssiu de 
debò un arbre i no una persona. Deixeu que les arrels es moguin una mica (moveu els dits dels peus) i després les 
branques (els braços i les mans) i els fruits (els dits de les mans).

Ara imagineu que l’arbre ha estat enverinat. El verí entra per les arrels de l’arbre, puja fins arribar als fruits (els dits 
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de les mans es moren), les branques (els braços i les mans es moren) i finalment el tronc. Tot l’arbre mor. (Acabeu 
caient a terra.)

Preguntes per a la discussió:
Demaneu al grup que s’assegui i expliqueu que un arbre sa rep els nutrients suficients i necessaris de les seves arrels. 
Però que si els “fruits” comencen a podrir-se o estan malalts, això ens indica que alguna cosa no va bé. Els nutrients 
són insuficients o estan totalment enverinats. El que podem veure primer són les senyals visibles sobre la terra – els 
fruits, les fulles, les branques i el tronc de l’arbre comencen a emmalaltir. Això ens indica que hi ha un problema al 
nivell de l’arrel. El mateix succeeix a la vida: els problemes que veiem, com l’abandó de l’escola, les depressions, etc. 
són els resultats visibles d’altres problemes que ja existeixen (com per exemple, la violència familiar).

> Activitat U
Què és violencia de gènere? (de Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001). Fulls de papelògraf o paper de diaris, marca-
dors, bolígrafs, còpies del Material de treball I. 30 - 45 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Conèixer les diferents definicions de violència de les participants per poder en-
tendre-les millor i per trobar conjuntament possibles solucions contra ella.

Agrupeu les participants en grups petits. Doneu a cada grup un full de papelògraf i demaneulos que inventin una 
definició de violència, Segons el què per a elles significa. Tot seguit, feu que discuteixin entre elles les preguntes 
següents:

La vostra definició cobreix les diferents experiències de violència contra les dones, noies, homes i nois?

La vostra definició cobreix els diferents tipus de violència en relació a l’edat?

Després de 15 minuts, demaneu a cada grup que presenti les seves definicions. Després de les presentacions, de-
maneu a totes les participants que suggereixin estratègies perquè aquests assumptes relacionats amb la violència 
siguin tractats. Què és el que es necessita per acabar amb la violència?

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Doneu a les participants còpies del Material de treball I. Expliqueu que hi ha moltes formes de violència, física, sexual 
i emocional, però que sovint acceptem certs tipus d’abús com a “normals” o “acceptables”. De vegades ni tan sols 
considerem violents alguns tipus de comportament d’abús, vist que no són castigats i sembla que la comunitat els 
tolera.
Pregunteu a les participants si hi ha algun punt extra que vulguin afegir per als exemples de violència.

Expliqueu que moltes de les formes de violència estan relacionades amb la identitat de gènere, així mateix amb 
l’edat, la religió, l’orientació sexual, i doneu alguns exemples, com quan apallissen a persones homosexuals, quan 
forcen a joves a casar-se amb homes de més edat, l’incest amb noies molt joves o amb nois, etc.

Destaqueu que la violència és una violació dels drets humans bàsics. L’Organització Mundial de la Salut (OMS) prediu 
que una dona de cada tres en tot el món experimentarà violència al llarg de la seva vida. El que encara és pitjor és 
que la majoria de les dones que han experimentat algun abús no demanen ajut. Les raons que donen és que no van 
considerar aquesta violència com a anormal o seriosa, o també per por a altres conseqüències com, per exemple, més 
violència, la pèrdua dels seus fills o avergonyir la família. Algunes van pensar que ningú les creuria o que no serviria 
de res parlar sobre el tema.

> Activitat DOS
Experimentar violència (de Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001). Joc de rols. 30 - 45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Representar diferents situacions de violència per poderles analitzar més de prop 
i per trobar possibles solucions.

Sessió 8
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Comenceu l’activitat dient que totes hem vist situacions en les nostres comunitats quan homes i dones, nois o noies, 
es maltracten o es tracten de forma desconsiderada els uns als altres. Si no us sentiu malament per donar un exem-
ple de la vostra vida o experiència, per favor, doneulo o mencioneu un cas que hagueu escoltat o que hagueu llegit. 
Expliqueu que aquesta activitat observarà els efectes del maltractament o abús i de la violència per ambdues parts, 
tant la de la víctima com la de l’ultratjador.

Agrupeu les participants en grups petits i per a cada grup petit escolliu una escena o una situació relacionada amb 
l’abús (vegeu els exemples o utilitzeu les idees que hagin sorgit). Després demaneu als grups que dissenyin i practi-
quin un joc de rols durant 3 minuts utilitzant paraules, cançons, balls o només movent el cos, que mostrin esdeveni-
ments que puguin haver dut a algun tipus de violència juntament amb el seu escenari. Si és possible, cada membre 
del grup haurà de representar un rol.

Deixeu que les participants triïn els seus escenaris. Si no se’ls ocorre cap situació, es poden donar exemples d’esce-
naris:
Un estrany et diu una floreta o et toca quan estàs caminant sola pel carrer.
Un noi intenta forçar una noia a tenir relacions sexuals quan ella no vol.
Un noi jove veu que el seu pare abusa de la seva mare verbal, emocional i/o físicament (per
exemple, veu com el seu pare crida, s’enfada, insulta, pega, etc.).
Un dels dos membres d’una parella ignora l’altre contínuament i no li parla.
Una mare o un pare castiguen el seu fill o filla quan no es porta bé (per exemple, si no menja,
si s’enfada amb una altra criatura de l’escola, si contesta malament als pares, etc.).

Demaneu als grups que presentin els seus jocs de rols als altres grups. Deixeu que els membres dels altres grups 
petits afegeixin les seves observacions a les respostes.

Feu que cada grup contesti a les preguntes següents després d’haver acabat amb el joc de rols o l’actuació.
Com se sent la persona menyspreada o de la qual s’abusa quan és maltractada? Com se sent la persona que du a 
terme un acte de violència? Penses que hi ha ocasions en què es pot justificar l’abús o la violència? Què és el que una 
persona pot fer per ajudar-se a ella mateixa quan és la víctima? I quan és qui du a terme un acte violent?

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Assenyaleu que les persones pensen que és difícil parlar de la violència física i sexual, especialment de la violència 
a casa contra dones i nens.

Expliqueu que hi ha una tendència, per part de les víctimes de la violència, a sentir-se culpables del que els ha pa-  
ssat. Per exemple, una noia que és violada podria pensar que ella mateixa va causar la violació perquè va permetre 
una mica d’activitat sexual (com fer petons). No obstant, això no significa que la violència es pugui justificar. No hi ha 
cap excusa per forçar algú a fer quelcom contra la seva voluntat.

Expliqueu que hi ha persones amb autoritat en les nostres comunitats que poden fer declaracions que de vegades 
semblen aprovar la violència. És decisió de les altres persones oposar-se a aquestes autoritats, per exemple, parlant 
en reunions públiques, en programes de ràdio o escrivint cartes al director d’un diari, etc.

Emfatitzeu que tant les adolescents com els adolescents tenen el dret a ser lliures de tota violència.

No és fins que es comença a parlar d’això de forma més pública que aquesta “tolerància” de la comunitat cap a la 
violència, comença a reduir-se. Parlar de la violència obertament és també important per tractar els estigmes (els es-
tereotips negatius) que estan sovint associats amb persones que han sofert violència i que contribueixen a guardar 
silenci.

> Activitat TRES 
L’anàlisi del problema de l’arbre (de Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001). Fulls de papelògraf o paper de diari amb 
el dibuix d’un arbre amb arrels i branques, marcadors, còpies del Material de treball II. 45 min.
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Objectiu i context de l’activitat: Visualitzar i analitzar els problemes causats per la violència i les seves possibles 
solucions.
Recordeu l’activitat anterior al grup per trencar el gel, i doneu-li un full de papelògraf on hauran de dibuixar un arbre 
amb diverses arrels llargues i moltes branques amb fruites.

En el tronc de l’arbre hauran de fer una llista dels problemes bàsics de la violència. Poden treballar individualment o 
en petits grups. Demaneu que escriguin les causes del problema a les arrels de l’arbre i les conseqüències del proble-
ma a les branques i a les fruites. Quan hagin acabat, digueu al grup que escrigui al costat del tronc de l’arbre algunes 
formes de desigualtat sensibles al gènere, on les causes i les conseqüències podrien ser tractades, i les possibles 
solucions.

Per exemple:
Problema: abús sexual a l’escola
Arrels: manca de respecte, desvalorització de les dones, relacions de poder, autoritat.
Conseqüències: abandó de l’escola, depressió, malalties físiques.
Solucions: ajuda institucional, parlar sobre això, etc.
Doneu 20 minuts per organitzar-se i després reuniu tot el grup per tal que cadascuna presenti el seu arbre-proble-
ma.

Punts per discutir
On podeu anar si experimentem violència a la família o a la comunitat?
Què heu de fer per tractar aquest problema?

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Explicar que moltes “arrels generals” dels problemes es manifesten de manera diferent en dones i homes, noies i nois. 
Per tant, les conseqüències també són diferents.
Si hi ha temps suficient, preneu un exemple de l’arbre-problema que expliqui una situació d’una noia jove o d’una dona 
i deixeu que elles desenvolupin un arbre-problema però aquesta vegada d’un noi o d’homes en la mateixa situació.

Per exemple:
Problema: abús sexual de nois a les escoles.
Arrels: falta de respecte, relacions de poder; ningú creuria que els nois també poden ser-ne un objecte fàcil.
Conseqüències: silenci, depressió, agressió. 
Solucions: ajuda institucional que tracti de la socialització de gènere de nois com algú que no és feble.

Reconèixer l’assumpte de la violència com a problema és el primer pas, el més important i el més vital. No obstant 
això, també és important observar molt de prop quines són les causes, les arrels del problema, les conseqüències de 
la violència i la manera de tractar-les. La violència és quelcom que no pot curar-se posant simplement una tireta (com 
quan ens fem una ferida, hi posem a sobre una tireta i ja estem curades). Les causes profundes de la violència s’han 
de tractar a fi que canviïn les estructures i la incidència sistemàtica (general) de la violència.

> Fi de la sessió
Digueu a les participants que tanquin els ulls i que s’imaginin un món lliure de violència. Deixeu que expressin el que 
aquest món lliure de violència els fa sentir (lliure, segura, positiva, feliç, segura d’ella mateixa).

Sesión 8
Violencia de Género
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Material de Treball I

QUÈ ÉS VIOLÈNCIA?
(De Bruyn, Maria and France, Nadine, 2001)

L’abús emocional i psicològic pot incloure:
• dir a algú que ella/ell és lletja/lleig.
• negació d’amor/afecte/sexe.
• humiliació.
• negar-se a ajudar algú que ho necessita.
• insultar, cridar a una persona.
• fer malbé les seves possessions preferides (roba, una mascota).
• amenaces físiques o violència sexual.
• insultar o maleir a una persona que s’ha negat a tenir sexe.
• cartes amb amenaces escrites a algú després d’acabar una relació, sia ella o ell.

La violència física pot incloure:
• bufetejar, pegar, pessigar, estirar els cabells, cremar, escanyar.
• amenaçar o atacar amb un arma o objecte.
• llançar objectes a una persona.
• recloure algú físicament (tancar algú en una cambra o lligar-lo).
• arrencar o estripar la roba.

La violència sexual pot incloure:
• pegar a una persona per forçar-la a tenir sexe.
• tocar les parts sexuals d’una persona, d’ella o d’ell, contra la seva voluntat.
• fer ús d’un llenguatge vulgar, groller i insultant per obligar algú a tenir sexe.
• posar drogues a la beguda d’una persona per tal que sigui més fàcil tenir sexe amb ella o amb ell.
• negar-se a fer ús d’anticonceptius o del condó.
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Material de Treball II

Informació global sobre estadístiques i incidències de violència
QUÈ ÉS VIOLÈNCIA?

L’assumpte de la violència contra les dones es troba a tot arreu i apareix en formes molt variades:

• Entre dones d’una edat entre els 15 i els 44 anys d’arreu del món es compta amb un major nombre de mortes 
i de mala salut que les causades per càncer, ferides de tràfic i malària juntes (Banc Mundial, 1993).

• Anualment 2 milions de noies d’entre els 5 i els 15 anys són integrades al mercat del sexe comercial (UNFPA, 
2000).

• Aproximadament 60 milions de dones, la majoria a Àsia, s’”extravien”, són assassinades, per infanticidi, avor-
tament selectiu, deliberadament per desnutrició o falta d’accés a l’assistència mèdica (Panos 1998; UNFPA, 
2000).

• Basat en estudis recents, més de 130 milions de noies i dones, la majoria a Àfrica, han sofert la mutilació 
genital femenina i una xifra estimada de 2 milions de noies estan en risc de sofrir aquest procediment cada 
any (WHO, 1998).

• Entre 20.000 y 50.000 dones i noies van ser violades a Bòsnia-Hercegovina durant la Guerra dels Balcans (El 
Projecte Monee/UNICEF, 1996) i més de 15.000 dones i noies van ser violades en un any a Ruanda (UNICEF, 
2000b).

• A Canadà, la quantitat de les despeses de la violència domèstica ascendeixen a 1,6 bilions de dòlars anuals, 
incloent assistència mèdica i pèrdua de productivitat. Una estimació als Estats Units situa aquestes xifres 
entre els 10 i els 67 bilions de dòlars (citat a Hayward, 2000).

• En 9 països d’Amèrica Central i del Sud, un violador que es casa amb la seva víctima roman fora de la presó 
(Chiarotti, 2000).

• Uns estudis indiquen que a l’Àfrica subsahariana, la possibilitat que tenen les adolescents de contraure el 
VIH positiu és 5 vegades més elevada que en els nois de la mateixa edat, ja que les noies no són infectades 
en la seva majoria per nois de la seva mateixa edat, sinó per homes de més edat (UNICEF, 2000b).

• Un estudi de 1998 reflecteix que en els Estats Units 1 de cada 6 dones ha experimentat un intent de viola-
ció o una violació completa. D’aquestes dones, el 22 per cent tenien 12 anys i el 32 per cent tenien entre 12 
i 17 anys en el moment del crim (Tjaden i Tóense, 1998).

• Uns estudis suggereixen que d’un quart a un terç de 170 milions de dones i noies que viuen actualment a la 
Unió Europea són sotmeses a la violència masculina (Logar, 2000).
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>MÒDUL II
Cap a l’Empoderament Individual,
Col·lectiu i Institucional
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Introducció Mòdul II

CAP A L’EMPODERAMENT INDIVIDUAL, COL·LECTIU I INSTITUCIONAL

Si en el primer mòdul es plantegen els temes primordials per a l’inici d’una reflexió crítica  des de l’anàlisi de gènere, 
en aquest segon mòdul s’entra directament als temes que configuren la manera en què les joves se situen en el món 
per agafar-lo primer de manera individual, després col·lectivament per ja poder fer exigències a les administracions.

Així, es comença des de l’experiència viscuda, és a dir, amb el conjunt de pensaments i representacions sobre una 
mateixa i sobre la resta de persones. En definitiva, amb identitat de dones joves perquè és des d’aquesta identitat 
que es construeix i exerceix la ciutadania. 
Un dels factors que més han limitat tradicionalment la llibertat de les dones, especialment de les joves, ha estat 
l’exercici de la sexualitat. Per això es planteja una visió integral que inclou aspectes relacionats amb l’orientació 
sexual, el gènere, el sexe, les emocions, l’amor, la reproducció.

En la reafirmació de l’exercici de la pròpia sexualitat es dóna un dels primers exercicis de lideratge per part de les jo-
ves, encara que moltes vegades no sigui considerat com a tal, ja que la presa de decisions sobre el propi cos sembla un 
tema exclusivament personal, quan es tracta d’un dels temes de decisió política més importants ja que transcendeix 
el terreny personal i entra en el col·lectiu i institucional.

En aquest sentit, també per a les joves és molt important conèixer la idea de poder des de la perspectiva de gènere 
ja que el concepte d’empoderament és clau en el desenvolupament de la persona i en la seva projecció social perquè 
es tracta d’un procés d’enfortiment de capacitats, confiança, visió i protagonisme per impulsar canvis positius de les 
situacions que viuen. 

La relació que s’estableix en allò personal i en allò col·lectiu amb el poder té a veure amb la capacitat comunicativa 
personal que, en el seu exercici, generarà espais d’incidència política cap a la visibilitat de la problemàtica de les joves 
de manera diferenciada de la d’altres col·lectius. La incidència política és fonamental per donar sentit i veu pròpia als 
problemes reals de les joves.

La incidència política és un aspecte ineludible en la lluita contra les desigualtats de gènere. Les joves han d’aprendre 
aquest procés de transformació social que implica la interacció de diversos factors i aspectes cap a canvis en les 
relacions i estructures de poder que eliminin les desigualtats de gènere.
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Sessió 9 | Identitat de Dones Joves

> Recursos per a la facilitació

http://www.laneta.apc.org/cidhal/lectura/identidad/texto3.htm
http://www.puntos.org.ni/sidoc/nuestras_publicaciones.php

Fonts: Ramellini Teresita; Meza Silvia: “Módulo básico para sentir, pensar y enfrentar la violencia intrafamiliar y sexual”. Instituto Nacional 
de las Mujeres (INAMU), San José, 1994. Lagarde Marcela (1994) “Genero e identidades. Metodología de trabajo con mujeres”. Fundación 
para el desarrollo educativo y tecnológico  (FUNDATEC) /UNICEF, Ecuador. Lagarde Marcela (1992). Identidad de género. Curs oferit al 
Centro Juvenil “Olof Palme” Managua Nicaragua. 

>Introducció a la sessió

Les nostres identitats es formen des del moment que ens trobem dins el ventre matern, i comencen a ser profunda-
ment modelades per la societat i la cultura en la que naixem i creixem pel procés que coneixem com a socialització. 
La identitat està fortament relacionada amb la família i els rols socials definits, i en la majoria dels casos es veu de-
terminada a partir del sexe que tenim quan naixem. Les persones que ens envolten dipositen expectatives, mandats 
i idees en el procés de formació de la nostra identitat que provoquen que ens anem col·locant en llocs socials prede-
terminats. Aquests llocs o rols s’assumeixen de forma conscient i inconscient, i defineixen la nostra identitat alhora 
que determinen què vol dir ser home o ser dona i per tant com cal desenvolupar-se “normalment”.

> Activitat U
Identificació. Fulls de paper i llapis. 45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aconseguir que les participants reflexionin sobre el procés de formació d’identitat 
i la seva relació directa amb la identificació que tinguin amb dones significatives en les seves vides.

Una de les maneres com les persones construeixen la seva identitat és a partir de la identificació amb persones sig-
nificatives del seu entorn. Les figures d’afecte primari, pare i mare, constitueixen la primera font d’identificació.

Les experiències viscudes estan plenes de significats donats per altres persones, a la vegada que nosaltres les ca-
rreguem amb les nostres interpretacions.

Les dones aprenem a ser dones, entre altres coses, mitjançant l’observació. Inconscient o conscientment adquirim 
idees, sentiments, sensacions de què significa ser dona. D’àvia a filla, de filla a néta es transmeten els mandats de 
com s’ha de ser dona i com s’ha de ser home.

> Objectius de la sessió:
• Reflexionar arran de la construcció de la identitat femenina i la seva implicació en laparticipació política de les 
dones.
• Ressaltar valors positius de la identitat femenina i en particular de la identitat de les dones joves que facilitin la 
seva incorporació en la vida política local i nacional.

La identitat de les dones joves està determinada per diversos aspectes, el més important dels quals està relacionat 
amb l’alt valor que es confereix a tot allò que té a veure amb l’aparença física, és a dir, el lideratge estètic; no hi ha 
un reconeixement del coneixement i de les experiències que tenen. La identitat de les dones joves està fortament 
connectada al reconeixement masculí. Les característiques que reben més prestigi durant la joventut gairebé mai 
van acompanyades d’allò que promou la independència, l’accés a la vida pública i per tant, a l’esfera política. Aquesta 
sessió revisa la identitat de les dones joves, i de les dones en general, per tal que es reconegui quin ha estat el pro-
cés de socialització, i alhora s’aconsegueixi potenciar aquelles característiques que són positives i condueixen a la 
independència. A més a més, buscarem qüestionar aquelles característiques que col·loquen les dones en posicions de 
subordinació o desavantatge social. És important fer preguntes que qüestionin estereotips i mandats.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores
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Normalment les dones joves tendeixen a identificar-se primer com a joves que com a dones, com si les activitats que 
realitzen no tinguessin cap transfons genèric. Segons Marcela Lagarde (1992) aquesta desidentificació de la dona 
jove de la seva condició de gènere, podria provocar la manca de reflexions i preguntes sobre aquesta condició, que 
són en canvi necessàries per a la seva transformació.

En aquest sentit és important que la facilitació promogui una reflexió que en primer terme ajudi les participants a 
tenir consciència de la seva identitat de gènere. Prendre en consideració aquesta identitat és el que permet establir 
aliances i transformacions estratègiques del què ha estat la condició històrica de les dones. Les dones, tenint en 
compte la seva condició, poden legislar a favor de les causes de les dones, independentment de l’espai en què es 
mouen i de les seves idees polítiques.

Demaneu a les participants que reflexionin durant un moment sobre les següents preguntes:
Amb quines dones del meu entorn m’identifico?
Quines són les característiques que m’agraden d’aquesta persona? 
Amb quines característiques no m’identifico i per què? Són les mateixes dones amb les quals m’identificava a la 
infància?

Reuniu el grup en subgrups i deixeu que comparteixin les respostes. Cada subgrup realitzarà una síntesi de les res-
postes i l’exposarà en plenària.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
És important remarcar que la identitat es forma per mitjà de la identificació amb persones o fets significatius i que 
és una construcció. No naixem amb una identitat sinó que la construïm a diari. Tenir clar quins són els aspectes que 
admirem en els altres, ens ajuda a decidir de forma més conscient cap a on volem dirigir la nostra identitat.

Hi ha preguntes que hem de fer-nos cada dia com, per exemple, si aquesta identitat promou transformacions, si ens 
qüestiona i permet el nostre desenvolupament personal?

> Activitat DOS
Expectatives dones joves. Revistes, anuncis, contes o cançons que continguin missatges sobre com són les dones 
i els homes joves. 60 min.

Sessió 9 
Identitat de Dones Joves

Suggeriments per a la facilitació

Què es la identitat? És el conjunt de pensaments, representacions i efectes que una persona té cap a ella 
mateixa i cap a les altres persones. Combina elements de l’experiència viscuda resignificada a diversos nivells 
(Marcela Lagarde 1994). 

S’han de ser qüestionar constantment les etiquetes i els rols imposats ja que es poden canviar per ajudar-nos 

a potenciar el nostre desenvolupament personal.

Suggeriments per a la facilitació 

És important rescatar les característiques que van sorgint, tant aquelles que els agraden com les que no els 
agraden. Utilitzarem aquesta llista de característiques en l’activitat dos.
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Objectiu i context de l’activitat: Reconèixer els mandats socials que reben les dones des del patriarcat amb la fina-
litat d’analitzar com aquests mandats obstaculitzen o faciliten la incorporació de les dones a la vida pública nacional 
i local.

Un dels aspectes que constitueix la identitat de les dones són els mandats assignats. En l’etapa de la joventut es 
dóna una contraposició entre els imperatius tradicionals del patriarcat (com per exemple, establir una família o saber 
fer les feines de la casa) i els mandats que imposa la modernitat (com per exemple, estudiar, ser eficient i tenir èxit o 
aconseguir un cert estatus econòmic).

Si bé és cert que les dones joves fan més incursions en els espais públics que altres grups de dones, hem de tenir en 
compte que han d’acomplir amb un altre tipus de mandats que, sobretot tendeixen a ressaltar valors estètics que les 
classifiquen i les continuen ubicant en una posició de subordinació enfront d’allò masculí. Per exemple, se’ls permet 
l’accés a l’esfera pública, sempre que no envaeixin l’espai masculí i sempre que segueixin reproduint aquells impera-
tius històricament assignats a les dones.

Demaneu al grup que facin subgrups i que construeixin entre totes mitjançant la realització d’un collage un dibuix, 
una dramatització o una cançó, on representin el que creuen que la societat li demana a una dona jove. Com s’espera 
i s’exigeix que sigui una dona jove? Quins missatges rep?
Després de plasmar i revisar aquests trets, demaneu-los que tornin a realitzar la mateixa activitat (cançó, dibuix, 
dramatització) però ara a partir de la pregunta següent: Què s’espera d’una persona en política?

A mida que els grups vagin acabant, reuniu-vos en plenari i ajudeu les participants a reflexionar i discutir com con-
flueixen i com se separen les característiques que s’esperen de les dones d’aquelles que caracteritzen les persona-
litats polítiques.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
És important que la facilitació emfatitzi el fet que moltes característiques assignades a les dones joves es distancien 
molt d’aquelles que es demanen a una persona política. Aquest reconeixement permet aprofundir en l’anàlisi de com 
els rols imposats van delegant les dones a llocs relacionats amb allò passiu, privat i ens allunyen d’allò actiu i públic, 
feu tradicional dels homes.

Socialment, el món polític es considera un espai públic destinat gairebé en la seva totalitat als homes i a allò masculí. 
A les dones se les destina a l’espai privat, a la quotidianitat i al món domèstic. L’espai privat es relaciona amb la repro-
ducció i l’espai públic amb la producció. Des d’aquest context, moltes dones senten que el món polític no fa per elles. 
Se senten amb poca capacitat per assumir càrrecs de responsabilitat, poder o decisió i tendeixen a delegar aquestes 
accions en els homes. Això no es relaciona amb la capacitat real que tingui la dona per exercir aquest tipus de càrrecs, 
sinó amb la percepció que ella té, reforçada per altres, de la seva capacitat.

Per exemple, són molts els casos en els que les dones en un grup de veïns, prenen decisions, organitzen i mouen 
persones i coses per assolir objectius, però a l’hora de decidir els càrrecs dins l’organització, s’atemoreixen si han de 
pensar en assumir una presidència o qualsevol càrrec de poder. Llavors opten per una secretaria o posicions més 
properes als rols “tradicionalment femenins”. Aquesta elecció no és casual sinó que respon a la pressió exercida per 
tots els missatges que han rebut arran de què es pot i què no es pot fer, d’allò que se’ls demana i d’allò que se’ls 
prohibeix.

Suggeriments per a la facilitació 

Aquest és el moment de reprendre i agregar les característiques que s’han recollit en l’activitat anterior.
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> Activitat TRES
Mites de la identitat femenina. Còpies del Material de treball I. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Identificar els mandats socials en la construcció de la identitat femenina i les 
seves implicacions en la incursió de les dones en el món polític. 

En la vida privada i pública ens diuen com han de ser els homes i com han de ser les dones. Socialment es construei-
xen afirmacions sobre els homes i les dones que es fonamenten en idees falses, mites que tendeixen a ser desfavo-
rables per a certs grups com les dones, i que les col·loca en posicions desavantatjoses que els dificulta, entre d’altres 
coses, incorporar-se al desenvolupament local d’una forma activa i protagonista.

Dividiu el grup en subgrups. Doneu una còpie del Material de treball I a cada grup i animeu-lo a llegir aquestes apre-
ciacions i a reflexionar sobre el sentiment que cada frase els provoca. Per fer-ho poden utilitzar retalls de diari, revis-
tes, llapis, etc. Després de comentar aquests sentiments identifiqueu en grup les implicacions que tenen aquestes 
afirmacions en la incorporació de les dones a la vida política.

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
És fonamental que la persona facilitadora aconsegueixi que les participants explorin en profunditat els sentiments 
provocats per aquestes afirmacions. 
Què senten quan llegeixen la frase? 
Què els agrada i què no? 
Quines persones coneixen que s’identifiquen amb aquests mites?
Com es viuen en la vida quotidiana? 
Amb aquestes característiques les dones poden incorporar-se a la vida política? 
Quines limitacions concretes poden presentar-se per entrar a la vida política a partir d’aquestes característiques? 

Aquestes són algunes de les preguntes que haureu de dirigir al grup amb la fi d’aconseguir el qüestionament crític 
de les afirmacions anteriors.

Els mites arran de com han de ser les dones i els homes es transmeten de diverses maneres. Segons Ana María 
Fernández (1993) citada per Ramellini (1994) els mites es consoliden per mitjà de quatre mecanismes: la repetició 
per generacions, la creació d’enunciats totalitzadors que oculten la diversitat de pensaments, sentiments i caracte-
rístiques (totes les dones son...); la creació de significats que tornen equivalents qüestions diferents (ser dona = ser 
mare); i l’exaltació de certs trets per sobre d’altres (primacia de les característiques lligades al sacrifici i la vida per als 
altres, que aquelles que promouen l’autonomia de les dones). 

Aquest conjunt de qualitats implica el desenvolupament o no de les destreses, aptituds i qualificacions que tenyiran 
les nostres accions.

Les dones treballen en defensa dels drets de les dones i en l’àmbit públic presenten el gran repte d’aconseguir l’accés 
a un poder que tradicionalment ha estat lligat a allò masculí sense deixar de banda la identitat de gènere. Aquest 
accés ha de fer-se possible mitjançant la potenciació de les característiques positives que comparteixen les dones i 
el qüestionament d’aquelles que les sotmeten a la subordinació i l’opressió.

Però l’exercici del poder per part de les dones no hauria de limitar-se a reproduir l’exercici tradicional, és a dir, aquell 
poder que du a les relacions verticals, l’exclusió, la marginació i l’opressió. Ha de ser un poder “feminitzat” que poten-
ciï els poders positius de les dones i que condueixi a la construcció de societats més inclusives, solidàries i promoto-
res de la igualtat i l’equitat entre els seus habitants.

Les dones tenim diverses identitats, elements que ens uneixen i altres que ens diferencien. No podem parlar de la 
dona sinó de les dones. Ara bé, com a dones i a causa de processos de socialització similars, compartim diverses carac-
terístiques. La persona facilitadora ha de conduir la discussió cap a preguntes com la següent: Com podem les dones 
potenciar i transformar les característiques de les nostres identitats per a l’exercici de lideratges polítics diferents 
dels tradicionals, lideratges més inclusius, que promoguin la igualtat i l’equitat entre les persones?

Sessió 9 
Identitat de Dones Joves
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> Fi de la sessió
Proporcioneu un breu resum sobre com la identitat es construeix a partir del que han experimentat al llarg de les 
sessions i relacioneu-ho amb la decisió de les dones de participar en espais públics i d’assumir càrrecs de poder i de 
presa de decisions.

Repreneu el fet que la nostra identitat i per tant allò que sentim en certes situacions i tot allò que fa que ens compor-
tem de determinades maneres, està influït per la nostra educació i pels valors culturals que aprenem des del ventre 
matern. De la mateixa manera que el procés de construcció de la nostra identitat és après, és a dir, aprenem com ser 
homes i com ser dones (la identitat no ve determinada pel sexe), podem desaprendre aquelles coses que limiten el 
nostre benestar i la nostra realització personal. Igualment podem reaprendre valors que ens ajudin a gaudir plena-
ment dels nostres drets com a éssers humans. Recalqueu la importància del qüestionament crític constant de tots 
aquells mites i rols imposats que limiten el nostre desenvolupament. 
Emfatitzeu que podem canviar aquestes expectatives!
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Material per a la Facilitació 

Qui sóc? és la pregunta que organitza la nostra subjectivitat en viure. I, en viure, la responem, tenim identitat. Som 
així i no d’una altra manera. Som com som i som diferents d’altres. L’ésser és afirmació i negació en acte, semblança 
i diversitat. La identitat és llavors definida pel què, el quant i el com dels altres té el subjecte, i pel que no posseeix 
d’altres. Qui sóc Jo i els qui són els altres? 
Quins són els límits específics del subjecte, i quines característiques no té dels altres? I, qui són els semblants i qui els 
diferents? La identitat remet al ser i la seva semblança, la seva diferència, la seva possessió i la seva carència. 

La identitat dels subjectes es configura a partir d’una primera gran classificació genèrica. Les referències i els con-
tinguts genèrics són fites primàries de la configuració dels subjectes i de la seva identitat. Sobre ells s’organitzen 
i amb ells es conjuguen altres elements d’identitat, com els derivats de la pertinença real i subjectiva a la classe, al 
món urbà o rural, a una comunitat ètnica, nacional, lingüística, religiosa o política. La identitat es nodreix també de 
l’adscripció a grups definits per l’àmbit d’interessos, pel tipus d’activitat, per l’edat, pel període del cicle de vida, i per 
tot el que agrupa o separa els subjectes en l’afinitat y en la diferència. 

La identitat de les dones 
La identitat de les dones és el conjunt de característiques socials, corporals i subjectives que les caracteritzen de 
manera real i simbòlica d’acord amb la vida viscuda. L’experiència particular està determinada per les condicions de 
vida que inclouen, a més a més, la perspectiva ideològica a partir de la qual cada dona té consciència de si mateixa 
i del món, dels límits de la seva persona i dels límits del seu coneixement, de la seva saviesa, i dels confins del seu 
univers. Tots ells són fets a partir dels quals i en els quals les dones existeixen, esdevenen. 
En una abstracció de les condicions de vida de les dones, he definit una condició de la dona constituïda per les ca-
racterístiques genèriques que comparteixen, teòricament, totes les dones. El contingut de la condició de la dona és 
el conjunt de circumstàncies, qualitats i característiques essencials que defineixen la dona com a ser social i cultural 
genèric, com ser-per a i de-els-altres (Basaglia, 1983). El desig femení organitzador de la identitat és el desig envers 
els altres. 

La condició genèrica és històrica en tant que és diferent d’allò natural. És oposada teòricament a la ideologia de la 
natura femenina. Aquesta suposa un conjunt d’atributs sexuals de les dones, que van des del cos, fins a formes de 
comportament, actituds, capacitats intel·lectuals i físiques, el seu lloc en les relacions econòmiques i socials, així com 
l’opressió que les sotmet. La ideologia patriarcal afirma que l’origen i la dialèctica de la condició de la dona escapen 
a la història i, per a la meitat de la humanitat, corresponen a determinacions biològiques, congènites, vertaderes i 
immutables. 

La situació vital de les dones és el conjunt de característiques que tenen a partir de la seva condició genèrica, en 
circumstàncies històriques específiques. La situació vital expressa l’existència de les dones particulars en les seves 
condicions concretes de vida. A cada dona la constitueix la formació social en què neix, viu i mor, les relacions de 
producció-reproducció i amb això la classe, el grup de classe, el tipus de treball o d’activitat vital, les institucions en 
què es desenvolupa, el grup d’edat, les relacions amb les altres dones, amb els homes i amb el poder, la sexualitat 
procreadora i eròtica, així com les preferències eròtiques, els costums, les tradicions pròpies, i la subjectivitat perso-
nal, els nivells de vida, l’accés als béns materials i simbòlics, la llengua, la religió, els coneixements, el maneig tècnic 
del món, la saviesa, les definicions polítiques, tot això al llarg del cicle de vida de cada dona. 

Identitat femenina (extracte)

Marcela Lagarde
http://www.laneta.apc.org/cidhal/lectura/identidad/texto3.htm
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Les dones comparteixen com a gènere la mateixa condició històrica i difereixen en les seves situacions particulars, en 
els seus modes de vida, les seves concepcions del món, així com en els graus i nivells de l’opressió. 
Les diferències entre les dones —derivades de la seva posició de classe, del seu accés a la tecnologia, de la seva 
relació amb les diferents savieses, de la seva forma de vida rural, selvàtica o urbana—, són significatives al grau de 
constituir a partir d’elles vivències opressives comunes: les dones sotmeses a la doble opressió genèrica i de classe; 
les qui només estan subjectes a opressió genèrica però no de classe; dones que viuen la triple opressió de gènere, de 
classe i ètnica o nacional; dones que comparteixen la vivència de formes exacerbades de violència; dones que viuen 
tot això agreujat per fam, malaltia i mort. 

Experiències i formes de vida identifiquen i fan diferents les dones. Però les seves diferències no són tan importants 
com per crear noves categories de gènere. Comparteixen totes la mateixa condició històrica. 

Sessió 9 
Identitat de Dones Joves
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Material de Treball I

> Característiques de la identitat femenina
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Ser per a altres. La identitat de les dones es construeix sobre la dependència amb altres persones. Les dones se 
senten, es pensen i es representen en relació amb altres persones (filla de, mare de, la parella de, etc.). Característi-
ques associades: comprensió, atenció, dedicació, sacrifici. 

La dependencia. S’educa les dones amb la certesa que necessiten altres persones per viure. Això comporta una gran 
incapacitat per poder-se veure com éssers individuals i independents. S’educa les dones per enganxar-se i confon-
dre’s amb altres persones.

L’omnipotència i la impotencia. S’ensenya les dones que són capaces de tot: de moure muntanyes, de curar amb 
afecte, d’endevinar pensaments, d’estar per a tots en tot moment, de resoldre-ho tot, sobretot i gairebé de forma 
exclusiva quan es tracta de les necessitats d’altres persones i no de les pròpies ja que davant les pròpies necessitats 
es construeix un sentiment d’impotència. Pensaments que es generen: no ser capaç, no poder.

La por i la culpa. Por al món públic, als canvis i a la societat. Culpa en cas de sortir dels rols establerts i esperats per 
la societat que funciona com a ens que neutralitza qualsevol intent de canvi o d’independència.

Existeixen dues pors centrals: la por a no poder i la por a la sanció (a perdre l’amor dels altres).
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Sessió 10 | Joventut

> Recursos per a la facilitació

http://www.injuve.mtas.es/injuve/contenidos.item.action?id=338990213&menuId=344076218
http://feministdialogues.isiswomen.org/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=1
http://www.cidpa.org/txt/19art7.pdf” http://www.cidpa.org/txt/19art7.pdf 

Fonts: ILANUD/REDLAC (2002) Manual de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres Jóvenes  i l’aplicació de la CEDAW, ILANUD/
REDLAC. “COMPASS” - A manual on human rights education with young people, Council of Europe, May 2002: http://eycb.coe.int/com-
pass/en/contents.html, Versión española: Asociación EUROACCIÓN “Un manual de Educación en los Derechos Humanos con Jóvenes” 
Consejo de Europa (2005).

> Introducció a la sessió (ILANUD/REDLAC, 2002)

En cada societat, temps i lloc, es creen grups socials als quals se’ls atribueixen una sèrie de característiques que 
suposadament defineixen els membres d’aquesta agrupació. Una d’aquestes construccions és la de joventut, que 
ha aparegut en la història recent com un grup bàsicament caracteritzat per la seva edat i que, com tots els altres 
marcadors d’identitat, prescriu que els seus integrants puguin gaudir de certes possibilitats o se’ls restringeixin unes 
altres D’una banda es destinen certs recursos a la joventut i d’altra banda es determina un accés diferenciat a aquests 
recursos, a la presa de decisions, a la capacitat de mobilitat social, etc. Tot això genera avantatges o desavantatges 
en l’exercici de poder. Tot i que hi ha diferències importants entre una societat i una altra, generalment la noció de 
joventut és construeix a partir d’una determinada edat, canvis corporals, condicions polítiques, econòmiques i fins i 
tot geogràfiques.

Hi ha múltiples característiques, pressuposicions, expectatives, pors i idealitzacions que s’han associat a la joventut 
i que històricament han suposat per a la gent jove condicions de desavantatge, falta de control sobre les seves vides 
i marginació, en especial en relació amb els adults.

La condició de ser “jove” es creua sempre amb altres condicions com el gènere, la classe, l’ètnia, la preferència o orien-
tació sexual i afectiva, la condició física o mental, entre altres. Per això, cada persona que pertany al grup joventut 
compta amb més d’una característica i s’inscriu – de forma simultània – en altres categories d’identitat. Socialment, 
hi ha característiques i condicions que són més valorades que altres, així com condicions que van lligades a forts 
desavantatges socials. Comprendre aquestes dimensions de la realitat suposa situar-se en la perspectiva de la cons-
trucció social de la joventut (ILANUD/REDLAC, 2002:33).

El fet que aquesta categoria es construeixi socialment no implica que no tingui conseqüències reals per als seus 
membres. Ans al contrari, diferents institucions com l’Estat, la família, l’església i l’escola, entre altres que juguen un 
paper important en el procés de socialització, tendeixen a homogeneïtzar les persones que pertanyen al grup joven-
tut. Generalment, es tracta els i les joves com una comunitat, amb els mateixos atributs, s’esborren les diferències 
existents i fan invisible la seva multiplicitat, la qual cosa produeix i reprodueix estereotips que causen desigualtats 
genèriques.

> Activitat U
Qui som jo?  (COMPASS, 2005:263). Un full per persona o targetes de cartró de colors diferents i marcadors. 60 min.
Jo sóc el que sóc. Tu ets el que ets. Ella és el que és... però, totes tenim molt en comú! El títol d’aquesta activitat no 
és erroni, sinó que pretén cridar l’atenció de les participants.

> Objectius de la sessió:
• Comprendre la pròpia individualitat en la diversitat del grup social de les dones joves.
• Promoure entre les participants la reflexió sobre la construcció social de la joventut, els estereotips i les exclusions 
i inclusions que es generen durant el procés de formació d’aquest concepte.

Preparació per a la facilitació                                                                  Durada de la sessió: 2-4 hores
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Objectiu i context de l’activitat: Crear consciència sobre la pròpia individualitat i la de les altres. Identificar el que 
tenim en comú amb les altres. Fomentar la solidaritat i el respecte.

Demaneu a les participants que formin parelles, que actuïn com si fossin estrangeres i que es presentin. Després 
demaneu-los que expressin el que és interessant o important saber sobre algú a qui acabem de conèixer. Feu una 
pluja d’idees sobre les categories generals d’informació. Per exemple: nom, edat, gènere, nacionalitat, rol familiar, 
religió, ètnia, professió o estudis, gustos musicals, activitats en el temps lliure, esports... el que els agrada i allò que 
no els agrada, etc.

Demaneu-los que pensin sobre els vuit o deu aspectes més importants de la seva personalitat i que els escriguin en 
targetes o en el papers que s’han repartit. Digueu-los que s’acostin les unes a les altres i que comparin les targetes. 
Quan trobin algú amb qui comparteixin un aspecte de la seva identitat, hauran d’escriure el nom d’aquesta persona 
a la targeta. Doneulos 15 minuts.

Reuniu-les de nou i demaneu-los que discuteixin sobre el següent:

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Genereu un debat sobre com es forma la personalitat, quins aspectes de la personalitat són construccions socials i 
quins són inherents i fixos. Animeu la discussió concentrant-vos en aspectes que generin controvèrsia, especialment 
els relacionats amb la religió i el gènere.

En quina mesura es jutja algú per la seva personalitat individual i quant influeix el grup al qual pertany? Què senten 
les participants sobre el fet de tenir la llibertat d’escollir la seva personalitat?
Demaneu a les participants que pensin sobre la seva evolució i com certs aspectes de la seva personalitat, fins i tot 
aquells que consideraven fixos, han canviat amb els anys.

> Activitat DOS
Discursos institucionals sobre la joventut (ILANUD/REDLAC, 2002:38). Papelògraf, marcadors, cinta adhesiva.
60 – 90 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Amb aquesta activitat es pretén generar una reflexió en el grup sobre la cons-
trucció social de la joventut, les diferències de gènere inscrites en aquesta construcció i les seves implicacions en la 
vida de les dones joves. S’han escollit institucions claus de la vida social i, en particular, de la vida de la gent jove per 
identificar els seus discursos i l’impacte que produeixen. 

En primer lloc, es du a terme una anàlisi crítica dels diferents discursos institucionals i, un cop ubicats, s’analitzen les 
pràctiques on aquests es reflecteixen o concreten, és a dir, el tracte, la forma de relació, els tipus de programes i/o de 
polítiques que les diferents institucions destinen als i les joves partint de la manera com els conceben.

Sessió 10
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Suggeriments per a la facilitació

Quins aspectes de la personalitat tenen en comú les participants i quins són únics?

Quantes similituds i diferències hi ha entre la gent del grup? 

Tenen més coses en comú o predominen les diferències?

Què han après sobre elles mateixes? 

Ha estat difícil decidir quins eren els aspectes més importants de la seva personalitat?

S’han sorprès amb els resultats quan han comparat les targetes amb les altres companyes?

Tenien més o menys en comú del que esperaven?

Què han sentit sobre la diversitat del grup? 

Els ha semblat més interessant el fet d’estar en el grup o ha estat difícil treballar juntes?
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Formeu 5 grups i designeu una persona que s’encarregui de prendre notes de les reflexions de l’equip. A cada equip 
se li assigna una de les següents institucions: família, escola, església, Estat i mitjans de comunicació.

Expliqueu que cada equip farà un exercici que implica diferents moments o nivells d’anàlisi (discursos i pràctiques) i 
que primer és necessari que es concentrin i reflexionin en torn als discursos institucionals. Demaneu als equips que 
ho escriguin tot en el papelògraf per representar les seves conclusions en el plenari.

Primer pas  (10 - 15 min.) 
> Demaneu als equips que responguin les següents preguntes:
Què diu aquesta institució sobre la gent jove o quin missatge transmet sobre la joventut?
Els missatges que la institució transmet són els mateixos quan es refereixen a homes joves que quan es refereixen 
a dones joves?

Segon pas  (10 - 15 min.)
> Demaneu a cada equip que reflexioni sobre les següents preguntes:
Quines pràctiques o accions realitza cadascuna de les institucions respecte a la gent jove?
Aquestes pràctiques o accions són les mateixes per a homes que per a dones?

Tercer pas (15 - 20 min.)
> Demaneu a cada equip que prepari un sociodrama (màx. 5 min.) que exemplifiqui alguna de les formes com el dis-
curs i les pràctiques institucionals analitzades incideixen en la vida de les dones joves.

Quart pas (35 - 45 min.)
> Tots els subgrups es reuneixen i cadascun té 5 minuts per presentar el seu sociodrama. Després s’obre un espai 
de discussió perquè les participants comentin les presentacions i facin les observacions que considerin rellevants i 
pertinents.

>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
La facilitadora conclou l’activitat recapitulant la discussió plenària i resumint les idees principals.
Indiqueu que institucions com l’església, l’Estat, la família, l’escola i els mitjans de comunicació són fonts molt impor-
tants de producció i reproducció de discursos sobre joventut i que aquests discursos es tradueixen en expectatives, 
valoracions, pràctiques, polítiques públiques, lleis, etc. sobre el que és o ha de ser la joventut i intenten regular els 
comportaments de la població considerada jove.

Emfatitzeu que les característiques i trets que conformen una persona l’ubiquen en un lloc social i aquest lloc permet 
o dificulta l’exercici de certs drets, pel fet que existeixen determinades construccions socials que impliquen relacions 
desiguals de poder i oportunitats diferenciades. 

Remarqueu el fet que les dones joves constitueixen un grup social divers, on hi són presents diverses condicions 
com la classe, la religió, l’orientació sexual, l’ètnia, la situació de salut, etc.

> Fi de la sessió
Demaneu a cadascuna de les participants que comparteixi una frase sobre el que percep com un obstacle pel fet de 
ser dona jove i un plantejament per superar-lo. Podeu fer la pregunta: Quins obstacles sentiu que teniu com a dones 
joves i com creieu que aquesta situació podria superar-se? 
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Material per a la Facilitació 

Joventut i Ciutadania (extracte) 

Fernanda Grigolin y Liz Meléndez
 http://feministdialogues.isiswomen.org/index.php?option=com_content&task=view&id=64&Itemid=1

Arribem a aquest espai amb una identitat: som joves diverses i som feministes; amb moltes ganes de construir juntes 
un món diferent, on prevalguin les relacions de convivència democràtica i sense violència, i on puguem recuperar el 
sentit de transgressió per aconseguir les llibertats que estem perdent davant els pensaments fonamentalistes, la 
capitalització del cos i la condició humana. 
La concepció activa i transformadora de ciutadania es basa en subjectes socials com agents polítics, productors i 
interventors en els processos d’ampliació de la mateixa. En línies generals, la ciutadania contemporània, vista des 
d’aquesta perspectiva, va més enllà de la simple interrelació entre Estat i individu, es desenvolupa a partir de repre-
sentacions i pràctiques que els subjectes articulen en les seves múltiples relacions. A més de la dimensió política, 
posseeix una dimensió simbòlica que és fruit d’experiències emancipadores i impulsades pels moviments socials.

Com enfortim una ciutadania transformadora? Mitjançant el reconeixement de la pluralitat dels subjectes i les seves 
demandes. Podríem, a través de la intersecció entre drets humans, ciutadania, gènere i joventut, trobar alguns camins 
per aconseguir una vida justa , igualitària i sense restriccions de drets. 
D’altra banda, la ciutadania de les persones no pot mirar-se de manera homogènia, com a éssers històrics posseïm 
una empremta cultural que ens situa en el món. En aquest sentit, pensem que la ciutadania també ha de pensar-se 
inter i intrageneracionalment; parlar de les dones sense fer una diferenciació generacional porta com a conseqüència 
pensar de manera uniforme el subjecte femení com si els processos i temps històrics no es relacionessin amb les 
vivències i, per tant, amb les necessitats.

Per tant, creiem que és important analitzar la joventut començant per meditar les condicions històriques i polítiques 
en què se situa; perquè cada societat pensa aquesta etapa de vida segons els seus propis paràmetres culturals, 
socials, polítics i econòmics. En moltes societats es relaciona la joventut a factors negatius com la incapacitat, la ir-
responsabilitat i la violència. Així mateix, s’assumeix que és una etapa de rebel·lia i d’una sexualitat activa; aquestes 
representacions es construeixen en masculí, invisibilizant les dones joves, que són reconegudes únicament pel que 
representen dins els patrons culturals i estètics establerts. 

Les representacions que es construeixen sobre la dona i que són socialitzades a través de les nostres institucions 
socials i en els mitjans de comunicació, presenten la dona sense una clara diferenciació generacional , transmetent el 
missatge que totes les dones són iguals i per tant experimenten els mateixos conflictes i vivències. 
Des de la nostra perspectiva ciutadana, no creiem en una joventut mes si en joventuts; les quals són complexes 
i es relacionen amb la participació en processos polítics, la recerca d’autonomia, la curiositat, la confrontació i la 
transgressió, la vida cultural intensa, el descobriment de les múltiples formes d’expressar la sexualitat i la constant 
participació en grups socials.

Per això, volem enfrontar aquelles jerarquies múltiples que, situant-nos en un lloc d’aprenentatge, obliden que tots 
els éssers humans ens trobem en un aprenentatge constant, que l’ésser jove no és sinònim d’incapacitat ni d’irres-
ponsabilitat. Apostem per erosionar aquells valors antidemocràtics que únicament han generat més violència i discri-
minació especialment entre les dones joves. Perquè ser jove no és una categoria aïllada, aquesta condició es vincula 
amb altres com el sexe, el gènere, l’ètnia, l’orientació afectiva i sexual i la construcció valorativa cultural que ens ha 
situat en desavantatge en el camp polític i el de la sexualitat. 
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Apostem per enfrontar el model clàssic de ciutadania, que fins i tot impera en les realitats llatinoamericanes, i que 
reprimeix les múltiples subjectivitats. En vincular la ciutadania amb el gènere es va ampliar el panorama de les 
persones subjectes de dret i es va reconèixer la coexistència d’altres subjectivitats. Ara, per parlar de ciutadania 
juvenil ens adscrivim a la necessitat no sols d’integrar sinó també de reconèixer les diversitats i no sols d’ampliar la 
imatge de subjectes de drets sinó també d’actors polítics. Com a joves tenim una manera pròpia de relacionar-nos i 
d’experimentar la cultura en què ens situem; desitgem visibilitzar les nostres trajectòries i manifestacions culturals, 
empoderar la nostra participació i donar un sentit propi a les nostres biografies.

Sessió 10
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Sessió 11 | Sexualitat

> Recursos per a la facilitació:

http://www.redfeminista.org/index.asp
http://www.xtec.es/~imarias/sexaf.htm
http://web.jet.es/amsalud/

Fonts: Lagarde Marcela (1994). La regulación social del género: el género como filtro de poder. Consejo Nacional de Población. México, Atehorúa, 
Darío. Material de apoyo a talleres Programa Amor joven. Costa Rica. Programa de atención integral al Adolescente. Demográfica costarricense., 
2002 Asociación Chilena de protección a la familia (APROFA) 1996 en Ortega Renata, Bravo Loreto (1997) Cómo podemos prevenir el embarazo 
no deseado, CORSAPS, 1997.

>Introducció a la sessió
La sexualitat és un eix transversal de tota l’activitat humana. No es limita a l’estudi del cos i l’anatomia, sinó que in-
clou la visió integral de l’ésser humà en un context psicosocial determinat i a partir del seu sexe biològic reconegut.

La societat i la cultura ensenyen a homes i dones a relacionar-se de forma específica amb els seus cossos, la qual 
cosa està determinada per qüestions genèriques (és a dir, apreses) i no necessàriament relacionades amb aspectes 
purament biològics com el sexe.

En aquest sentit, la societat disciplina la persona, li mostra allò permès i allò prohibit, el què és bo i el què és dolent. 
Sovint, en aquest procés ple de mites i tabús, prejudicis i sancions, es reprimeix el desenvolupament integral de la 
persona i es fomenta una relació insana amb el propi cos.

Les noves generacions de dones tendeixen, per una banda, a rebutjar un model de dones que les exclou d’una se-
xualitat viscuda des del gaudi i el plaer, i que redueix la feminitat, gairebé de forma exclusiva, a la maternitat i la 
submissió als fills; no obstant, d’una altra banda, es veuen orientades a una sexualitat genital, que les du a reafirmar 
la seva feminitat a partir del plaer que poden brindar als homes.

> Objectius de la sessió:
• Reconèixer la sexualitat com un eix transversal de tota l’activitat humana.
• Reflexionar sobre com la dona i la dona jove han viscut la sexualitat i les implicacions d’aquesta vivència amb el rol 
assumit en la societat.
• Promoure un major coneixement i relació amb el propi cos com a element d’autoestima i de fonament de la cura de 
la pròpia salut.

Preparació per a la facilitació                                                                       Durada de la sessió: 2-4 hores

Nota

Sota la pauta política, basada en el control, la tasca social de les dones i la seva identitat són una prolongació 
de la seva sexualitat. Per a les dones, ocupar un lloc social depèn de com desenvolupen la seva condició fe-
menina. De tota manera, existeix la certesa que la cerca de la igualtat és possible, i que per aconseguir-la és 
fonamental l’auto-(re)coneixement, de nosaltres mateixes i dels nostres cossos (Lagarde, 1994).
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> Activitat U
Definim sexualitat. Papelògraf, llapis, cinta adhesiva, tisores, goma, revistes, papers de colors i altres possibles 
elements per realitzar un collage. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Avaluar el coneixement previ de les participants del tema de la sexualitat, amb 
l’objectiu de reflexionar entorn de la integritat del concepte.

La sexualitat transcendeix la genitalitat. Hem de ser conscients que un dels resultats de la societat patriarcal és el 
control dels cossos de les dones per mitjà d’un procés d’expropiació. Cos per a altres – ser per a altres. Així mateix, 
tendim a viure la sexualitat de forma confosa, en un context de doble moral en el que es dona una permissivitat 
contínua i, simultàniament, una gran repressió, que valora excessivament la genitalitat. Percebem la sexualitat com 
un àmbit insà, ple de tabús, repressions, inhibicions i estereotips, entre altres, i tendim a reduir el terme a aquestes 
imatges, deixant de banda aspectes fonamentals per a un desenvolupament íntegre i sa. La persona facilitadora ha 
de conduir el grup a una reflexió al voltant d’aquestes qüestions. La pregunta generadora pot ser: Què entenem per 
sexualitat? I per sexualitat femenina?

Demaneu a les participants que s’agrupin de cinc en cinc. Animeu-les a intentar construir una definició de sexualitat 
per mitjà de retalls de revistes o diaris, dibuixos, frases o expressions. 

Al cap d’un quart d’hora demaneu a cada grup que exposi la definició que hagi construït. Anoteu en un dels fulls del 
papelògraf les idees que es repeteixen i les idees que difereixen, amb l’objectiu de construir entre totes una definició 
única de sexualitat. Poseu atenció als aspectes de la sexualitat integral que transcendeixin aquells relacionats amb 
la genitalitat. Si no han sorgit en les definicions dels grups, intenteu que s’incorporin en la definició final.

Permeteu que el grup reflexioni i discuteixi sobre la definició de sexualitat de forma oberta i sense prejudicis. 
Recordeu que totes les definicions i apreciacions s’han de respectar. Eviteu qualsevol comportament col·lectiu o 
individual que inhibeixi la participació d’alguna de les joves.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
El terme sexualitat es refereix a una dimensió fonamental de l’ésser humà. Inclou aspectes relacionats amb el sexe, 
l’orientació sexual, el gènere, l’erotisme, el vincle emocional, l’amor i la reproducció. La sexualitat és el resultat de 
factors biològics, psicològics, socials, econòmics, ètics, religiosos, entre d’altres. La sexualitat es practica en tot allò 
que som, sentim, pensem i fem.

> Activitat DOS
Descobrim els components de la sexualitat integral. 50 min.

Objectiu i context de l’activitat: Analitzar amb les participants els diversos components de la sexualitat humana, 
amb l’objectiu d’aprofundir en la importància d’una visió integral.

Prepareu targetes amb els diferents components.  L’exercici de la sexualitat d’una manera integral ha de contemplar 
diferents aspectes que van més enllà de la genitalitat, i entre els que podríem mencionar:

Cos (sobre el cos aprofundirem en la següent activitat).

Emocions. Podem veure-les com reaccions químiques i elèctriques immediates a un estímul. Són inconscients, no 
pensades. Poden veure’s afectades per l’actitud que tinguem davant la vida i estan influïdes pel nostre aprenentat-
ge.

Sentiments i afectes. Són respostes enfront de les coses, animals, situacions, persones, llocs... (afecte, lleialtat, 
tendresa). Determinen actituds davant la vida. En els processos de socialització, la feminitat s’estructura amb una 
alta quota de sentiments.

Vinculació. Són els nexes o relacions que establim amb altres persones. Les persones necessitem relacionar-nos les 
unes amb les altres per mantenir l’estabilitat emocional.

Sessió 11
Sexualitat
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Comunicació. De la comunicació depèn l’expressió de les emocions, sentiments i altres elements de la sexualitat. La 
comunicació pot ser verbal i no verbal.

Plaer. Fa referència al benefici o gratificació que pot obtenir una persona d’una determinada situació. El plaer ha 
d’anar acompanyat del respecte cap a nosaltres mateixes i cap a les altres persones. El plaer camina amb la sexualitat 
sana perquè possibilita el creixement del valor humà d’aquella persona que l’experimenta.

Valors i principis. Els valors són indicadors, senyals o paràmetres que la societat estableix com a pautes de compor-
tament. Els principis són paràmetres més aviat personals que guien el comportament de les persones d’acord amb 
les seves expectatives.

Responsabilitat. En l’àmbit de la sexualitat és fonamental prendre consciència de les accions que duem a terme.

Altres elements que hem de tenir en compte en la vivència de la sexualitat integral són:
• Respecte a la individualitat, als espais propis i aliens.
• Saber que la sexualitat vol dir compartir, no utilitzar o controlar.
• Ser conseqüent amb la pròpia identitat i preferència sexual.

Agrupeu les participants en 5 subgrups. Repartiu a cada grup una tarja on s’assenyalin els components de la sexu-
alitat integral. Demaneu a les participants que comentin cada punt i que responguin a les següents preguntes.

Guieu l’anàlisi mitjançant les preguntes.
Un cop cada grup hagi reflexionat al voltant d’aquestes qüestions durant 15 minuts, demaneu que en el plenari, una 
representant de cada un expliqui a la resta allò que han comentat en el seu grup. Incidiu en la revisió dels sentiments, 
promogueu el qüestionament de mites i tabús, sempre a partir del respecte.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Expliqueu que totes les fonts d’informació tenen aspectes positius i negatius, en funció dels objectius i motivacions 
que les impulsin i dels recursos informatius dels que disposin. (Per exemple, els pares volen protegir les filles i els 
anuncis publicitaris volen vendre els productes que anuncien).
És important adonar-se que allò que vàrem aprendre i tal com ho aprenguérem influeix poderosament sobre la 
nostra conducta. Per exemple, els judicis de valor que aprenguérem de petites, sovint donen color als nostres punts 

Suggeriments per a la facilitació

Som capaces de conèixer i reconèixer les nostres emocions? 

Les deixem fluir lliurement o les controlem?

Sabem expressar sentiments sense culpa o sancions morals?

Les relacions que establim amb altres persones, promouen un ambient que facilita i estimula la comunicació?

Sabem allò que ens causa plaer, ho practiquem amb freqüència? 

Ens permetem sentir plaer?

En l’exercici de la sexualitat som capaces de prioritzar el nostre benestar personal sense malmetre el benestar 
dels altres?

Reconeixem els nostres drets, i els dels altres?

Ens responsabilitzem de les nostres accions sexuals de forma conscient i conseqüent amb el nostre benes-
tar?

Com són els vincles que establim amb les persones que estimem; promouen la independència, el respecte i el 
desenvolupament personal?
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de vista sobre la sexualitat i les seves conseqüències. Per exemple, l’embaràs dins el matrimoni és altament valorat, 
mentre que l’embaràs fora del matrimoni és molt mal vist.

Cal revisar les nostres creences amb persones que tenen coneixements específics sobre sexualitat.

Feu palès que tant els nois com les noies sovint rebem missatges contradictoris i conflictius: per exemple, les noies 
“són dolentes” si tenen sexe extramatrimonial, mentre que els nois “estan obligats” a tenir experiències sexuals 
abans del matrimoni. Aquestes diferències contribueixen a la desigualtat entre homes i dones en relació a la seva 
valoració sexual, per exemple, en la presa de decisions.

Exposeu que la sexualitat ha estat un tema històricament carregat de mites i tabús. La sexualitat femenina, sobre-
tot, s’ha vist marcada per un ventall de mites que condueixen a la reproducció dels rols de subordinació i que limiten 
una vivència plena de la pròpia sexualitat. Alguns dels principals mites entorn de la sexualitat femenina són els 
següents:

1. La capacitat i el desig sexual de les dones són inferiors als dels homes. Aquesta afirmació ignora que biològica-
ment homes i dones tenen la mateixa capacitat d’excitació i desig sexual, malgrat que la resposta sexual sigui dife-
rent. El fet que tant homes com dones creguin en aquesta afirmació no respon a les diferències de sexe, sinó a les 
diverses característiques educatives i socials.

2. Les dones han de ser sexualment passives. Aquesta afirmació respon a tot el procés de socialització en el patriar-
cat que delega, en aquest i altres àmbits, la iniciativa, i relega a la dona al paper de la complaença. Moltes vegades, 
les dones que prenen iniciatives, corren el risc de ser censurades socialment, i d’haver d’assumir la pròpia sexualitat 
amb culpa i resignació.

3. La sexualitat acaba amb la menopausa. La finalització del cicle menstrual només marca la fi de la vida fèrtil, la qual 
cosa només significa que a partir d’aquell moment ja no es poden tenir fills. De cap manera implica la disminució del 
desig i les necessitats sexuals.

4. La bona sexualitat només es gaudeix durant la joventut. Els múltiples prejudicis de la nostra cultura ens impedei-
xen acceptar que les dones madures són sexualment tan actives i desitjables com les dones joves. Els mitjans de 
comunicació influeixen poderosament sobre la perpetuació d’aquest mite, presentant la sexualitat-genitalitat unida 
a cossos joves i bells. És fonamental tenir presents aquests mites quan parlem d’aquest tipus de sexualitat, a fi de 
cercar el qüestionament crític i aconseguir canvis en la condició i la posició de les dones.

> Activitat TRES
La relació amb el meu cos. Papelògraf, bolígrafs, llapis de colors, pintures, miralls, cinta adhesiva. 60 min. 

Objectiu i context de l’activitat: Facilitar en les participants un apropament al seu cos com a pas indispensable per 
viure la sexualitat de forma plena i responsable.

Actualment es reconeix l’evidència de la desigualtat històrica en l’ús i l’exercici del poder entre homes i dones, la 
qual cosa es fa palesa en la vida quotidiana, context en el qual el cos esdevé l’ens on es dipositen totes les desigual-
tats. La manera de relacionar-nos amb els nostres cossos, com ens situem davant els altres mitjançant el cos, i com les 
altres persones ens miren i ens veuen a partir del cos, són tots ells aspectes que determinen la nostra sexualitat.

El cos és la carta de presentació de les persones, el mitjà pel qual s’estableix el contacte inicial amb la personalitat. 
Un enfocament insà de la sexualitat presenta el cos com el lloc on es materialitzen els estàndards de bellesa que 
marca la societat de consum, i que el determina com a desitjable i posseïble. Per assolir els estàndards predefinits per 
la cultura, les dones tendim a tractar malament els nostres cossos, a tractar-nos malament, doncs, a caure malaltes i 
a establir una relació estranya i insana amb el cos. 

Sovint no escoltem el cos, el coneixem poc, no sabem què ens provoca plaer i què no. El nostre afany de complaure 
els altres ens du a oblidar-nos de nosaltres mateixes i les nostres necessitats.
Demaneu a cada participant que agafi un mirall. Animeu-les a visualitzar el major nombre de parts del cos, amb l’ajut 
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del mirall. Dirigiu les participants a fi que vegin el seu cos. Utilitzant el mirall i centrant-vos alguns minuts en cada 
una de les parts, comenceu pels peus i aneu avançant poc a poc cap a les cames, malucs, estómac, mans, braços, coll, 
cap i rostre.

A continuació demaneu que cada una prengui un full del papelògraf i dibuixin el contorn del cos amb l’ajut d’altres 
participants. Tot seguit entregueu a cada participant una targeta amb les següents preguntes:

Animeu-les a plasmar les respostes dins la silueta que han dibuixat: els sentiments que tenen pel què fa als seus 
cossos i els sentiments que els han sorgit a partir de l’activitat del mirall, sia mitjançant dibuixos, frases, pintura i 
colors, o altres expressions personals. Seguidament convideu-les a compartir amb les altres participants els resultats 
d’aquest procés.

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Poseu èmfasi amb les participants en el fet que cal acceptar el propi cos per tal de tenir-ne cura i conèixer les seves 
necessitats. Recalqueu la importància d’escoltar-lo i d’aprendre a protegir-lo. És fonamental destacar que l’única 
manera d’establir relacions sanes amb altres persones, sobretot en el camp de la sexualitat, és establir una bona 
relació amb una mateixa. Acceptació significa reconèixer el què ens agrada i el què no dels nostres cossos, i tractar 
de modificar allò que no ens agrada i ens fa mal, per al benestar físic i mental. Moltes vegades les dones entrem en 
la vida sexual sense saber què ens dóna plaer i què no; deleguem aquesta responsabilitat en la nostra parella com 
si aquesta hagués de conèixer millor el nostre cos que no pas nosaltres. Aquest fet és conseqüència de l’educació 
patriarcal que hem rebut, i que condueix les dones a l’expropiació del propi cos, el qual és explotat en molts altres 
àmbits com la publicitat, entre d’altres.

El cos serveix de canal de comunicació amb altres persones que ens envolten, i és per mitjà del cos que expressem 
els afectes. El cos és sempre un cos sexual, és a dir, estarà modelat d’acord al sexe i al gènere. La cultura influeix 
directament en la nostra manera d’aprendre a relacionar-nos amb el cos. En el camp de la sexualitat genital, l’apre-
nentatge dels usos del cos i el recolzament i reconeixement social implícit a l’hora d’iniciar i mantenir una vida sexual 
activa i satisfactòria, és desigual per a homes i dones. A les dones se’ns reprimeix la sexualitat, ningú ens ensenya 
a apropiar-nos-en i per tant, no ens apropiem del nostre cos. Aquesta situació ens posa en risc davant malalties de 
transmissió sexual i altres problemes relacionats amb la sexualitat.

> Fi de la sessió
Moltes de les conductes de risc que practiquen els joves i les joves en l’àmbit de la sexualitat, tenen el seu origen 
en aspectes com la manca d’informació, la presència de tabús i mites. En un treball realitzat per APROFA (1996) ano-
menat “Com podem prevenir els embarassos no desitjats”, s’exposen les conductes de risc sexual i reproductiu tant 
d’homes com de dones i es relacionen amb les conductes de gènere apreses. En el cas de les dones, la socialització 
de gènere tendeix a col·locar-les en les següents conductes de risc: idealització de la sexualitat; desconeixement de 
les pròpies necessitats i formes d’expressió; acceptació de relacions coitals per por a perdre la parella; ser i mostrar-se 

Suggeriments per a la facilitació

Quina és la relació amb el teu cos?

Com em sento amb el meu cos?

El conec i en tinc cura?

Des del meu cos, com em relaciono amb altres persones i com sento que aquestes persones es relacionen amb 
mi?

Quins sentiments he experimentat quan he observat detingudament cada una de les parts del meu cos?

Quina d’aquestes parts és la que més m’incomoda observar?
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inexpertes en el tema; valoració de les trobades romàntiques i sexuals, però creure que a l’home només se li pot donar 
plaer en el coit; “expiar” la culpa del coit amb l’embaràs i esperar que l’home les protegeixi; sentir que són les úniques 
responsables de la criança dels fills; basar la identitat personal i social en el ser–per-a-algú: mare, esposa, mestressa 
de casa; ser dependents econòmicament. 

Per això és indispensable cercar el qüestionament crític d’aquests aprenentatges i promoure l’exercici d’una sexuali-
tat més sana i beneficiosa pel desenvolupament psíquic i físic de les dones joves.

Terminologia important

Orientació sexual.  És l’organització específica de l’erotisme i/o el vincle emocional d’una persona en relació 
al gènere de la parella involucrada en l’activitat sexual. Sexe: Es refereix al conjunt de característiques biolò-
giques que defineixen als éssers humans com a mascles o femelles. Identitat sexual: Inclou com les persones 
s’identifiquen com a homes o dones, o com una combinació d’ambdós, i l’orientació sexual de la persona.
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Sessió 12 | Lideratge

> Recursos per a la facilitació:

http://www.cosmovisiones.com/habitacionpropia/cont/lagarde.html
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=671

Fonts: WLP (2001) “Leading to choice: A leadership Training Handbook for Women”; Camacho, Rosalía (2001) „Empoderándonos para crecer: pro-
puesta metodológica sobre liderazgo para mujeres rurales”, San José, Costa Rica: Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano

> Introducció a la sessió

Per a la majoria de nosaltres lideratge evoca energia, determinació i poder utilitzat per arribar a una meta valuosa. 
El lideratge de dones joves i la capacitació per a dones joves líders involucra la promoció d’una agenda de drets per 
i per a les dones joves que crea espais on poden articular les seves prioritats, parlar sobre les seves preocupacions i 
interessos, i construir lideratge. El lideratge en aquesta sessió i en aquest manual de capacitació s’enfoca per empo-
derar, transformar – canviar i millorar – proporcionant a les participants joves habilitats i informació perquè puguin ser 
participants més actives, segures d’elles mateixes en les seves escoles, comunitats i localitats.

> Activitat Preparatòria
El tràfic de taxis. 20 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Per a ser una bona líder, cal ser un bona seguidora. El lideratge necessita una sèrie 
completa d’habilitats que inclouen tant el saber escoltar com el saber guiar. Dur els comandaments és fàcil o difícil? 
I com és seguir-los? Aquesta activitat mostra com liderar i seguir liderant, així com els reptes que una persona pot 
trobar en dur els comandaments i en seguir-los.

Demaneu a les participants que formin grups de 5 a 6 persones. Feu que formin files. Totes, excepte l’última per-
sona, han de tancar els ulls. La persona que ocupa la primera posició davant de la fila ha de dur la direcció del grup 
però únicament pot fer-ho sota el comandament de l’última persona. L’última persona comunica la direcció des de la 
part de darrere de la fila cap endavant, donant copets de palmell al cap o a l’espatlla de la persona que té davant. La 
persona que ha rebut els copets imita la mateixa acció amb la persona que té davant, i així successivament fins que
arribi el torn a la primera persona de la fila que es mou en la direcció ordenada i la resta de les participants la se-
gueixen. Un cop de palmell a l’espatlla esquerra vol dir que el taxi ha d’anar cap a l’esquerra. Un cop de palmell a 
l’espatlla dreta vol dir que el taxi ha d’anar cap a la dreta. Donar copets de palmell al cap vol dir que el taxi ha d’anar 
cap endavant. Si no es donen copets de palmell vol dir que el taxi s’ha d’aturar.

> Retroalimentació i resum de l’activitat
Què heu obtingut d’aquesta activitat? Quins han estat els problemes? Què ha canviat? Com heu viscut el “conduir” 
el taxi? Ha estat desafiant conduir per tot el “carrer” i evitar els obstacles en el trajecte? Com heu viscut seguir-lo 
“cegament”? Com relacioneu aquesta activitat de lideratge a l’escola o a la vostra organització? Quines lliçons heu 
après? Com us comporteu si heu de ser unes bones conductores de taxi? Què és el que fa que una persona vulgui 
seguir a la conductora d’un taxi?

> Objectius de la sessió:
• Explorar les definicions de lideratge i les característiques de les bones líders.
• Ampliar les perspectives de les participants sobre qui són com a persones i com poden arribar a ser líders.
• Reconèixer el potencial de lideratge i desenvolupar una visió per al lideratge transformatiu.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores
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Dirigir és comunicar. Per tal que el lideratge existeixi, necessitem com a mínim dues persones que d’alguna manera 
es relacionin l’una amb l’altra. Ningú pot dirigir aïlladament. Per tant, el lideratge és una forma de comunicació. La 
manera com una persona dirigeix té molt a veure amb la manera com una persona es comunica i què comunica. A més, 
per comunicar-nos com un líder, necessitem tenir una visió, un objectiu.

> Activitat UNO
Tipus de lideratge. Papelògraf, marcadors. 20 - 30 min.

Hi ha moltes maneres d’exercir un lideratge, algunes propicien el desenvolupament personal i grupal i d’altres l’in-
hibeixen. Moltes vegades en els grups hi ha una persona que pren totes les decisions i les altres observen o donen 
la seva opinió. Quan això succeeix, les persones no desenvolupen la capacitat de prendre decisions i pot ser que 
depenguin d’un/a líder per saber què fer. Una altra conseqüència d’aquesta situació és que les persones no desenvo-
lupen capacitats de lideratge, el grup no madura i acaba depenent de la mateixa persona. Aquesta activitat facilita el 
reconeixement de les característiques i funcions del lideratge personal en relació amb el lideratge intern dels grups.

Comenceu amb una pluja d’idees ràpida sobre el lideratge: Què és lideratge? Quines imatges o característiques us 
venen a la ment quan escolteu o penseu en la paraula líder o lideratge? És el lideratge una qualitat personal? És un 
tret que algunes persones tenen mentre d’altres no? Quines són les característiques que fan a un/a líder? Anoteu 
totes les idees en el papelògraf.

Expliqueu que el lideratge es veu sovint com a comunicació unidireccional. La persona superior assigna les tasques 
i mostra la forma de dur-les a terme; els subordinats la segueixen i reporten els resultats. Aquesta forma de comuni-
cació no permet cap diàleg amb les altres persones i implica força o autoritat.

Expliqueu que els donareu una introducció del que significa la idea de lideratge transformatiu. Pregunteu si te-
nen alguna idea de què podria significar lideratge transformatiu. Intenteu-ho separant les paraules. Observeu la 
de “transformatiu” de forma aïllada i després proveu de relacionar-la amb la de lideratge. Què significa transformar 
alguna cosa? Com pot aquest concepte estar relacionat amb lideratge? Quines serien algunes de les característiques 
d’aquest tipus de lideratge? Creieu que gènere encaixa en aquest concepte? Anoteu totes les idees en el papelò-
graf.

Ara relacioneu les idees de les participants amb les següents característiques del lideratge transformatiu. El liderat-
ge haurà d’empoderar les altres en comptes de dominar-les i utilitzar el poder sobre elles. Assenyaleu algunes de 
les característiques del lideratge que empodera: cooperació, consulta, creació de consens, sostenibilitat, compromís 
i responsabilitat. El poder no és un instrument de domini ni d’exclusió sinó un instrument d’alliberament, inclusió i 
equitat on la sostenibilitat, i no tan sols el creixement, s’avalua. El temps i els recursos es preserven. I a més, les líders 
són responsables i estan interessades en el benestar de les altres. 

El lideratge estableix un diàleg. Quan tothom participa, tothom aprèn. Les decisions no es transmeten de dalt a baix, 
d’una manera burocràtica. En comptes d’això, la participació democràtica s’emfatitza perquè tots els seus membres 
en formin part. Els processos en la presa de decisions són oberts, transparents i no excloents – plantejats a porta 
tancada. El lideratge és compromís i responsabilitat de totes les membres de l’organització en general així com l’es-
tabliment d’estàndards alts en la conducta no corrupta. El lideratge treballa per a la creació de consens a través de la 
consulta i la participació tot i que aquests processos necessitin temps i siguin desafiants (WLP, 2001).

El lideratge transformatiu tracta de tenir un objectiu, una visió associada amb un compromís d’equitat, llibertat, justí-
cia social, empoderament de grups marginats, drets humans, pau, etc.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Feu una llista amb les participants de les característiques que ha de tenir una líder. Les habilitats de lideratge no 
poden separar-se de les habilitats per relacionar-se, ja que el mèrit i la productivitat d’una líder depèn de la qualitat 
de les seves interaccions amb col·laboradors/es i seguidors/es.
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Tot i que no hi ha una llista completa de les característiques o qualitats que defineixen una bona líder en totes les 
situacions, generalment, es tracta d’una dona de decisió, visionària i que treballa amb altres persones per assegurar 
la democràcia i els objectius igualitaris. Per a una bona líder els processos dels mitjans que utilitza per complir els 
seus objectius són tan importants com els propis objectius.

> Activitat DOS
Duc una líder a dintre? (Camacho, 2001). Material de trabajo I. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Sovint les idees de les dones es deixen de costat, no es diuen ni s’escolten, ni tan 
sols quan hi ha dones presents durant les discussions i en la presa de decisions. En entorns comunitaris, reunions de 
treballadors o trobades familiars, les dones participen, però tot i així són invisibles. Per què?

Aquesta activitat mira cap el lideratge personal per considerar perspectives i assumir idees per al propi lideratge.

Expliqueu a les participants que duran a terme un exercici individual amb la fi que cadascuna identifiqui accions 
relacionades amb l’exercici del seu lideratge personal. Entregueu a les participants una còpia del Material de treball I 
i assenyaleu que tenen 20 minuts per treballar-lo.
Reuniu el grup i feu el mateix quadre a la pissarra o en un papelògraf i demaneu que comparteixin algunes de les 
coses que han anotat.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Tenint en compte totes les aportacions, feu un comentari per tancar l’activitat.

> Activitat TRES
Passos per arribar a ser una líder model. Espai per treballar, paper, bolígrafs. 45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Una de les raons per les quals les dones sovint fugen del lideratge o de la presa de 
decisions és per la manca de suport que les envolta. Les famílies, els medis de comunicació i les institucions podrien 
fer més per donar-los la benvinguda i per encoratjar les dones a què comparteixin i facin créixer els seus talents de 
lideratge. Les dones joves poden ajudar-se a elles mateixes trobant models de líders positius als quals poden aspirar 
i dels quals poden aprendre.

Digueu a les participants que s’agrupin en grups de cinc i que busquin un espai per treballar. Demaneu a cada grup 
que faci una llista d’algunes dones líders que per a elles siguin models ideals. Digueu-los que escriguin per a cada 
dona algunes de les qualitats específiques o metes aconseguides que les facin ser models d’inspiració. Animeu els 
grups a considerar una gran varietat de dones: membres de la família, líders polítiques, dones de negocis, artistes, 
mestres o escriptores. Assegureu-vos que totes les membres del grup contribueixin a la llista.

Doneu-los 10 minuts per fer-la.
Demaneu a les participants que escullin un dels models de líder ideal que admiren i que després s’imaginin en el seu 
lloc. Demaneu a cada participant que pensi en un màxim de sis passos necessaris per assemblar-se al seu model de 
líder ideal, com per exemple, estudiar certa matèria o desenvolupar una habilitat. Si el seu model de líder ideal té una 
força específica com la valentia o la comunicació, les participants hauran d’imaginar-se què fer per construir la matei-
xa força en elles mateixes. Demaneu-los que anotin aquests passos i que els guardin per a referències futures.

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Al final de l’exercici demaneu als grups que presentin les seves llistes als altres grups per torns. Demaneu a algunes 
de les participants que resumeixin els sis passos personals per arribar a ser una líder model.

Preguntes per a la discussió: 
Qui pot ser una líder model? 
Heu escollit líders model que s’han guanyat l’èxit a pols o aquelles que han mobilitzat a molta gent? 
Quin estil de lideratge tenen les líders model que heu escollit? 
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Quines qualitats tenen en comú en relació a les dones o quines qualitats són les més rares o importants? 
Què teniu en comú les participants amb aquestes líders model? 
Hi ha quelcom que no ens deixi continuar amb els passos següents? Si es així, aquestes influències venen de fora o 
de dins? 
Com podem eliminar les barreres internes?

Expliqueu que avui en dia la informació és un dels articles més valorats del món. Aquelles persones que siguin més 
hàbils per produir i distribuir informació, tenen més poder. El lideratge de les dones depèn molt més de la nostra 
habilitat per comunicar informació, idees i perspectives entre nosaltres i la resta del món. Això significa que les do-
nes necessiten crear espais per filtrar informació i per promoure les dones. Per comunicar bé i ser bones líders hem 
de veure com parlem l’una amb l’altra, treballar juntes i prendre decisions. Per a les dones, particularment per a les 
joves, les barreres s’han de trencar. Cal observar dones líders model per inspirar-nos, però el més important és estar 
motivades per enfrontar-nos a reptes i aspirar a ser líders en allò que vulguem ser.

> Activitat QUATRE
El somni dels 1.000 dòlars. Espai lliure. máx. 25 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquest exercici posa fi a un taller intensiu donant una mica d’alegria al cor i amb 
un missatge profund. Una líder ha de tenir l’habilitat per comunicar una missió. Algunes persones veuen difícil 
dur a terme els seus plans o visions, se senten tímides i se’ls fa difícil compartir idees. Amb pràctica i recolzament, 
tot esdevé més fàcil. Aquest pot ser un exercici bastant divertit per la velocitat amb què s’ha de fer; un ambient poc 
carregat sovint ajuda les participants a oblidar la timidesa.

Digueu a les participants que s’imaginin que tenen 1.000 dòlars per gastar. Cadascuna ha d’imaginar-se com gastar-
se’ls. Poden gastar-se’ls de qualsevol manera (1.000 dòlars en gelats! 1.000 dòlars per gastar a la selva tropical!). 
Després agrupeu les participants en grups de 10. Digueu a les participants que han de fer torns per explicar o comu-
nicar la seva idea a les altres i al final cada grup ha d’escollir la idea que els hagi agradat més. Tot això s’ha de fer de 
pressa! Doneu als grups només un minut per preparar la seva idea i qualsevol material que puguin necessitar (per 
exemple, fer un dibuix). Després doneu només 30 segons a cada participant per parlar. Finalment, doneu només 2 
minuts al grup per decidir de quina manera es gastaran els 1000 dòlars.

Feu que una persona de cada grup s’encarregui del temps (cronometradora) fent servir un cronòmetre o alguna cosa 
similar. Animeu totes les participants a participar; mantingueu la pressa. És un exercici per divertir-se! Acabeu l’exer-
cici quan finalitzi el temps.

> Retroalimentació i resum de l’activitat QUATRE
Aquest és un exercici que dóna ànims a les participants per generar idees i reconèixer bones solucions. Hi ha ha-
bilitats essencials en el lideratge de les altres i també en el nostre. Descobrir una líder en nosaltres vol dir sovint 
descobrir una idea per la qual ens sentim apassionades. Demaneu als grups que s’ajuntin. Agafeu la cronometradora 
de cada grup i deixeu que enunciïn el seu somni escollit amb els 1.000 dòlars.

Preguntes per a la discussió:
Aquestes idees són útils per a molta gent o per a poca? 
Són les idees positives o potencialment perjudicials? 
És segur que d’altres persones patirien? 
Aquesta idea és realment possible? Si és així, hi ha alguna manera d’aconseguir-la sense diners?

> Fi de la sessió
Hem vist com podem dirigir, servir i ser útils a diari. Ara podem practicar les nostres habilitats i conforme creixem tin-
drem la seguretat de seguir les nostres visions i posar determinació en tot el que fem. No intentarem aconseguir els 
nostres objectius a qualsevol cost o causant mal: les líders positives són valentes i dignes de confiança. Mitjançant 
el reconeixement del nostre lideratge a diari veurem que totes tenim potencial pel lideratge tot i que sigui a petita 
escala.
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Quan identifiquem aquesta petita escala podem començar a desenvolupar la seguretat i confiança necessàries per 
aplicar el nostre lideratge als altres, fins i tot als desconeguts i en reptes més grans.

Una àrea on podem començar a fer canvis és la de repassar la nostra visió, el nostre compromís i la nostra con-
ducta per desafiar els estils del lideratge jeràrquic que la majoria de nosaltres hem après a casa, a l’escola, en el 
treball o en els llocs de culte. Un cop hàgim acceptat la possibilitat que podem aprendre i decidir juntes estarem en 
el camí per a una interrelació diferent i més productiva, i així crearem un futur millor. Els ciutadans i ciutadanes es 
comuniquen amb les autoritats, els pares es comuniquen amb els seus fills i filles, les persones es comuniquen amb 
els seus semblants i cadascuna d’aquestes situacions és una interacció de lideratge.

Ronda de paraules: Feu que les participants s’aixequin i facin un gran cercle. Pregunteu a les participants si han 
après alguna cosa nova sobre el seu potencial de lideratge durant la sessió. Deixeu que algunes participants respon-
guin. Finalitzeu la sessió amb un exercici d’estiraments, esteses a terra i relaxeu-vos.
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Material per a la Facilitació

Reconstrucció de lideratges femenins: experiències des de la quotidianitat, per-
sonal i col·lectiu
Asociación servicios de promoción laboral, Alforja, Centro de investigación de estudios de la mujer, Centro feminista 
Francisca Carrasco

Algunes condicions que faciliten el lideratge de les dones són:

• Presa de consciència de la discriminació que pateixen, sobre drets negats mil·lenàriament, sobre la seva condició 
de gènere i etàrea.
• L’accés de les dones a espais de participació.
• Conjunturals: com canvis de grup i/o organització, de funcions en els diferents espais d’exercici, moments conjuntu-
rals (lluites reivindicatives o de les organitzacions de què formen part).
• Canvis en la forma de pensar.
• Adquisició de coneixements.
• Accés a la informació.
• Seguretat i autonomia.
• Ruptura amb els prejudicis i estereotips imposats per la socialització.
• Canvis en les relacions de parella.
• Tenir un major control sobre la pròpia vida.

Algunes condicions que obstaculitzen el lideratge de les dones joves són:

• La imposició d’idees i accions per part d’altres persones de l’organització, la resistència adultista a la participació 
juvenil, entre altres.
• L’oposició i confrontació cap a les líders que es consideren feministes.
• El desgast que provoca la confrontació, el poc suport i la discriminació.
• La rigidesa i formalitat d’alguns espais que no permeten renovar l’estructura d’organitzar-se i de participar.
• Les contradiccions entre el que es diu i es fa, reconèixer les debilitats, nusos i buits, i assumir les responsabilitats 
d’aquest procés.
• La presència de restriccions personals com l’autoculpabilització cada vegada que construeixen poders i realitzen 
accions que les afavoreixen personalment i col·lectives quan són vistes com “incapaces” per assumir responsabilitats 
a les institucions i/o organitzacions.
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Material de Treball I

> “Una Mirada al meu Lideratge Personal” (Camacho, 2001) 

En les relacions 
familiars

Accions 
que duc a 
terme per 
exercir 
el meu 
lideratge

Accions que 
voldria 
dur a 
terme 
per exercir 
el meu 
lideratge

Per a la meva 
salud

En els meus estu-
dis o en el treball 
que duc a terme

En la meva institució/orga-
nització (escola, universi-

tat, Consell Local)
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Sessió 13 | Poder i empoderament 

> Recursos per a la facilitació:

http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/86.
http://www.mediterraneas.org/rubrique.php3?id_rubrique=75

Fonts: Vene Klasen with Miller (2002).  A New Weave of Power, People & Politics.  Oklahoma: World Neighbors. WLP 2001 “Leading to choice: A 
leadership Training Handbook for Women”, Zaldaña, Claudia: 1999: “La Unión hace el poder: procesos de participación y empoderamiento, San José. 
Per a aquest manual s’han fet algunes adaptacions.

>Introducció a la sessió

Vivim en una societat patriarcal, la qual cosa significa que el món s’estructura econòmica i socialment a partir de re-
lacions desiguals, en les que allò masculí domina allò que és femení. El poder és una de les característiques de l’ordre 
social basat en una normativa masculina, o en el que s’anomena “hegemonia masculina”. Aquest ordre determina les 
identitats masculina i femenina, i les produeix i reprodueix al llarg del temps i l’espai, mitjançant de les relacions ge-
nèriques de poder. D’aquesta manera, en molts àmbits de la vida, els homes decideixen sobre aspectes fonamentals 
de la vida de les dones. L’exercici del poder masculí té com a conseqüència aprenentatges diferents per a homes i 
dones: els homes aprenen a ser agressius i competitius i les dones aprenem a ser discriminades. En aquests proce-
ssos de socialització les dones no escapem de l’aprenentatge del poder patriarcal. Les dones adoptem i reprodueixen 
les formes en què aquest poder s’exerceix –per raó que és l’únic model existenten les relacions que estableixen amb 
les persones que tenen un poder igual o menor: altres dones, nens i nenes (Zaldaña, Claudia: 1999: “La Unión hace 
el poder: procesos de participación y empoderamiento”, San José). Per tal de transformar aquestes estructures de po-
der en relacions de poder democràtiques i equitatives, que ens permetin empoderar-nos, cal detectar-les, prendre’n 
consciència i desafiar-les. 

En aquesta sessió parlarem del poder, què és, d’on ve, per a què és, quin poder tenim i quin és el nostre potencial.

> Activitat U
Diagrama del poder. Còpies del Material de treball I, papelògraf, marcadors. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Explorar els nostres punts de vista sobre el poder i els diversos recursos i formes 
d’exercir-lo. Què és el poder i per a què és?

Demaneu a les participants que comparteixin les seves idees entorn del poder. Recolliu-les i discutiu les següents 
preguntes, mentre confeccioneu al papelògraf un Diagrama de poder. Dibuixeu una teranyina el centre de la qual serà 
la paraula poder. Les línies que surten del centre seran els recursos i les formes d’exercir-lo.

Què és el poder? D’on ve? 
El poder defineix les relacions socials o per tant existeix a diversos nivells: en les relacions individuals, col·lectives 
i polítiques. Quins són els recursos del poder en relació a situacions on hi ha un guanyador i un perdedor, control, 
domini? I quins són els recursos del poder en aquelles situacions en les que ambdues parts en surten guanyant, es 
dóna cooperació i recolzament mutu?

Per a què és el poder? 
Utilitzem el poder per controlar coses. Observeu la vostra família. Qui té més poder? Probablement el pare, i, què en 

> Objectius de la sessió:
• Explorar el que significa poder.
• Reconèixer els nostres potencials de poder i els de les altres.
• Aprendre a empoderar-se.

Preparació per a la facilitació                                                                               Durada de la sessió: 3 hores
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fa, d’aquest poder? Què succeeix en la vostra família quan la persona que té més poder l’exerceix? Qui té poder? 
Llavors, quins són els aspectes que determinen la quantitat de poder que es té? Ser del sexe masculí o femení, en 
funció de l’edat, el context ètnic de procedència o arribada, la classe social, etc. Aquella persona que pren la decisió, 
és la persona que té més poder que les altres.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Repartiu còpies de les il·lustracions (Materials de treball I) i a continuació demaneu a les participants que identifiquin 
i descriguin la classe de poder que observen en cada un dels quatre dibuixos.

Demaneu-los el següent: 
Quin poder tenim com a ciutadanes i ciutadans? 
Què podem fer per influir durant el procés de la presa de decisions polítiques?
De quines eines disposem? Quin poder tenim? Pressionar, mobilitzar-nos, participar en el procés.

Reflexioneu sobre les idees generades a partir dels recursos de poder i poseu-les en relació a les diferents formes 
de poder exercit.

> Activitat DOS
Flor del poder. Còpies dels Materials de treball II, marcadors o bolígrafs. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: La flor del poder obre vies per explorar les experiències personals viscudes en 
relació al poder i la impotència, ens mostra que hi ha recursos alternatius al poder, també en la política.

Indiqueu a les participants que usin el cercle exterior dels pètals per descriure situacions de poder en les que se 
senten impotents.

Utilitzeu la part interior dels pètals per descriure les situacions en les que us sentiu poderoses. A mida que hagueu 
completat les flors, demaneu a les participants que comparteixin les seves experiències i dirigiu una discussió amb 
preguntes com:

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Deixeu que les participants tallin els pètals de la flor del poder. A continuació llanceu la part externa i conserveu la 
part de dins.

Sessió 13
Poder i empoderament 

Suggeriments per a la facilitació

Feu que les participants es preguntin el següent:

Per què aquesta situació em va fer sentir impotent o poderosa? 
Què va passar?

En una situació en la que em sento impotent, 
Puc identificar aspectes en els quals em puc centrar per reforçar el sentiment de ser poderosa? 

En aquella situació d’impotència, estava sola? 
Hagués estat diferent si hagués estat amb algú o en grup? Això hagués
canviat el meu sentiment? Per què?
Quins són els meus potencials per al poder? Què puc fer per activar-los?

El poder del propi coneixement i experiència, el poder del nombre de gent, de la
solidaritat, el sentit de l’humor, la dedicació, la informació, la persistència, etc.
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> Activitat TRES
EmPODERar (WLP 2001). Còpies dels Materials de treball III. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquest exercici està dissenyat per oferir una petita experiència de com empode-
rar-nos les unes a les altres per mitjà de donar i rebre retroalimentació positiva.

Digueu a les participants que es col·loquin per parelles. També podeu agrupar-les en dues meitats i numerar cada un 
dels grups, de manera que les participants amb el mateix número s’aparellin. 

Durant cinc o deu minuts les parelles es comuniquen, donen la seva opinió per torns, segons la informació que es 
demana en els Materials de treball III. Les parelles poden escollir respondre per torns cadascuna de les preguntes, o 
bé contestar les tres seguides.

Després demaneu que canviïn de parella i repeteixin l’exercici. (Podeu determinar la nova parella amb una nova com-
binació de números.) Quan hagueu repetit el canvi quatre vegades, el grup es reuneix de nou per discutir l’exercici. 
Considereu les següents preguntes:

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Discussió. Què heu obtingut d’aquesta activitat? Quins problemes heu trobat? Què ha canviat? Què us ha semblat 
més fàcil i què, més difícil d’aquest exercici? Us ha ajudat a conèixer o entendre millor les persones amb les que heu 
parlat? Ha generat confiança? La comunicació ha estat oberta? Per què o per què no? L’exercici ha augmentat els 
vostres sentiments envers el grup? Per què o per què no?

> Fi de la sessió
Aquesta sessió ens ha mostrat que existeixen modes diferents de percebre i experimentar el poder. Ara tanqueu els 
ulls i imagineu una situació en la que us sentiu impotents. A continuació imagineu quelcom que us hagués pogut fer 
sentir més poderoses si haguéssiu rebut aquest recolzament en aquella situació, per exemple una paraula encoratja-
dora d’algú, una abraçada, una mirada còmplice, etc. No cal que expressin els seus sentiments, deixeu-les en la seva

imaginació i acabeu la sessió.

Suggeriments per a la facilitació

Alguna de les informacions rebudes per part de les vostres interlocutores ha estat especialment benvinguda 
o de gran ajut? 

Si ha estat així, digueu quina ha estat. Per què us ha agradat sentir això? 

Ha estat a causa de la manera de transmetre la informació o ha estat el què han dit?

M
Ò

D
U

L 
II

Sessió 13
Poder i empoderament 



156



157

Material per a la Facilitació

Empoderament (extracte)

Clara Murguialday, Karlos Pérez de Armino y Marlen Eizaguirre 
http://dicc.hegoa.efaber.net/listar/mostrar/86

Procés pel qual les persones enforteixen les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social per 
impulsar canvis positius de les situacions que viuen.

La filosofia de l’empoderament té l’origen en l’enfocament de l’educació popular desenvolupada a partir del treball 
als anys seixanta de Paulo Freire, estant ambdues molt lligades als denominats enfocaments participatius, presents 
en el camp del desenvolupament des dels anys setanta.

Encara que l’empoderament és aplicable a tots els grups vulnerables o marginats, el seu naixement i el seu major 
desenvolupament teòric s’ha donat amb relació a les dones. Aquesta aplicació va ser proposada per primera vegada a 
mitjan anys vuitanta per DAWN (1985), una xarxa de grups de dones i investigadores del Sud i del Nord, per referir-se 
al procés pel qual les dones accedeixen al control dels recursos (materials i simbòlics) i reforcen les seves capacitats 
i protagonisme en tots els àmbits. Des d’un enfocament feminista, l’empoderament de les dones inclou tant el canvi 
individual com l’acció col·lectiva, i implica l’alteració radical dels processos i estructures que reprodueixen la posició 
subordinada de les dones com a gènere.

Des de llavors, el terme “empoderament” ha ampliat el seu camp d’aplicació. D’una banda, de la inicial utilització exclu-
sivament en l’anàlisi de gènere, ha passat a aplicar-se al conjunt de col·lectius vulnerables, havent adquirit una àmplia 
utilització en els estudis sobre el desenvolupament, el treball comunitari i social, o la cooperació per al desenvolupa-
ment. D’altra banda, si originàriament el concepte era patrimoni dels moviments de dones, després ha començat a ser 
utilitzat també per les agències de desenvolupament, les Nacions Unides, el Banc Mundial o alguns estadistes.

No obstant això, per a cadascú el significat d’empoderament és diferent. Per aquests nous usuaris del terme, l’empo-
derament significa un increment de la capacitat individual per ser més autònom i autosuficient, dependre menys de 
la provisió estatal de serveis o feina, així com tenir més esperit emprenedor per crear microempreses i ascendir en 
l’escala social. També implica millorar l’accés tant als mercats com a les estructures polítiques, a fi de poder participar 
en la presa de decisions econòmiques i polítiques. En definitiva, suposa en realitat un procés que porta a una forma 
de participació, però que no qüestiona les estuctures existents.

Al contrari, la visió dels grups de dones i altres moviments socials va més enllà. L’empoderament seria una estratègia 
que propicia que les dones, i altres grups marginats, incrementin el seu poder, això és, que accedeixin a l’ús i control 
dels recursos materials i simbòlics, guanyin influència i participin en el canvi social. Això inclou també un procés pel 
qual les persones prenguin consciència dels seus propis drets, capacitats i interessos, i de com aquests es relacionen 
amb els interessos d’altres persones, a fi de participar des d’una posició més sòlida en la presa de decisions i estar 
en condicions d’influir-les.

L’empoderament té fonamentalment una dimensió individual i una altra de col·lectiva. La individual implica un procés 
pel qual els exclosos elevin els seus nivells de confiança, autoestima i capacitat per respondre a les seves pròpies 
necessitats. Moltes vegades, les dones i altres marginats tenen interioritzats els missatges culturals o ideològics 
d’opressió i subordinació que reben respecte a si mateixos, en el sentit que no tenen veu ni drets legítims, la qual 
cosa redunda en la seva baixa autoestima i estatus. Treballar pel seu empoderament implica en primer lloc ajudar-los 
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a recuperar l’autoestima i la creença que estan legitimats a actuar en les decisions que els concerneixen. Aquest pro-
cés de conscienciació pot ser llarg i difícil, per la qual cosa de vegades les organitzacions d’ajuda es veuen temptades 
de treballar no amb més exclosos, sinó amb aquells col·lectius amb un mínim de consciència i organització, per reduir 
el risc de fracàs.

La dimensió col·lectiva de l’empoderament es basa en el fet que les persones vulnerables tenen més capacitat de 
participar i defensar els seus drets quan s’uneixen amb uns objectius comuns, per exemple: les dones que s’agrupen 
per exigir títols de propietat, els camperols que ocupen hisendes improductives, o els veïns que reclamen canalitzaci-
ons d’aigua al seu barri. És interessant assenyalar que, ben sovint, l’agrupament entorn d’un projecte concret i limitat 
(pous d’aigua, microcrèdits) pot donar peu a un procés d’empoderament, consistent en la presa de consciència sobre 
la situació d’injustícia o opressió en què es viu (desigual accés social a l’aigua, pràctiques abusives dels usurers, etc.) 
i la consegüent recerca del canvi. 

L’empoderament de les dones, i el mateix podria dir-se per a altres sectors, implica:
a) La presa de consciència de la subordinació i l’augment de la confiança en si mateixes (“poder propi”).

b) L’organització autònoma per decidir sobre les seves vides i sobre el desenvolupament que desitgen (“poder 
amb”).

c) La mobilització per identificar els seus interessos i transformar les relacions, estructures i institucions que els 
limiten i que perpetuen la seva subordinació (“poder per a”).

Aquesta manera d’entendre l’empoderament de les dones no identifica el poder en termes de dominació sobre altres, 
sinó com l’increment de l’autoestima, capacitats, educació, informació i drets; en definitiva, com el control de diversos 
recursos fonamentals a fi de poder influir en els processos de desenvolupament:
a) Recursos materials: físics, humans o financers (l’aigua, la terra, les màquines, els cossos, el treball i els diners).

b) Recursos intel·lectuals: coneixements, informació, idees.

c) Ideologia: facilitats per generar, propagar, sostenir i institucionalitzar creences, valors, actituds i comportaments.

Hi ha una relació dinàmica i sinergètica entre aquests cinc nivells d’igualtat, de manera que es reforcen mútuament. 
És a dir, el poder adquirit per les dones en l’accés als recursos motiva una major consciència de gènere; aquesta 
consciència dóna l’impuls necessari per a una major participació en la presa de decisions, la qual promou un major 
control sobre recursos i beneficis, cosa que significa que les dones tenen, juntament amb els homes, el poder d’influir 
en el seu destí i en el de les seves societats. Segons aquest marc d’anàlisi i planificació, els cinc nivells d’igualtat han 
d’estar presents en un projecte de desenvolupament perquè aquest pugui contribuir a la superació de la desigualtat 
de gènere.

Sessió 13
Poder i empoderament 
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Material de Treball I

> Imatges de Poder (VeneKlasen/Miller, 2002)
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Material de Treball II
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> La Flor del poder

 Nom

Situacions que et fan 
sentir impotent

Situacions que et fan 
sentir poderosa

Sessió 13
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Material de Treball III

M
Ò

D
U

L 
II

> Preguntes > EmPODERar (WLP, 2001)

Asseieu-vos i feu-vos les següents preguntes. Podeu contestar-les per torns o respondre les tres qüestions 
de cop.

1. Digues a la teva parella alguna cosa d’ella que t’agradi especialment (les seves idees, la seva manera de parlar, 
d’escoltar, de dialogar, o potser alguna cosa que va fer o va dir en alguna sessió, etc.)

2. Digues a la teva parella una activitat que t’agradaria realitzar amb ella o alguna cosa que voldries aprendre d’ella.

3. Dóna a la teva parella un consell útil.

Sessió 13
Poder i empoderament 



164



165

Sessió 14 | Jo, al Pòdium • Comunicació

> Recursos per a la facilitació:

http://alainet.org/mujeres/indice_com_es.php3
http://www.e-mexico.gob.mx/wb2/eMex/eMex_Mujeres_que_se_atreven_a_hablar_en_publico

• Per a aquesta sessió serà necessari dur revistes, diaris, etc. per tal que les participants puguin escollir un tema que 
els interessi presentar.
• A més, haureu de buscar i dur documents de caràcter legal o jurídic com ara normatives, estatuts, lleis, declaracions 
nacionals i internacionals. Podeu utilitzar les Convencions internacionals que se us han proporcionat com a materials 
de treball en la sessió de Violència de Gènere i Drets Humans.

> Introducció a la sessió

Pregunteu a les participants “A què li teniu por?”. Potser se’ls acudeixen coses com aranyes, obscuritat, etc. Després 
d’escoltar les seves pors o fòbies, digueu-los “Sabeu que les estadístiques mostren que la fòbia més comú de la gent 
arreu del món és parlar en públic?”

Les joves, i en general les dones, hem estat socialitzades de manera que se’ns col·loca en la “segona fila” de la vida pú-
blica. Sovint no rebem entrenament o oportunitats per participar en una plataforma pública, ni l’ocasió de trobar-nos 
en posicions en les què les habilitats de lideratge són necessàries. El resultat és la manca de confiança en nosaltres 
mateixes, que manté les dones en un segon pla, i per tant en poques posicions importants a nivell representatiu.

Per tal que les joves arribin a ser líders, no només en l’esfera pública sinó també en tots els aspectes de la seva vida, 
i superin aquestes limitacions, són necessàries diverses tècniques i eines, tant mentals com intel·lectuals.

> Activitat U
Presentem projectes. Articles, revistes i diaris, tisores, papelògraf, marcadors, còpies del Material de treball I. Les 
participants poden utilitzar qualsevol eina que estigui al seu abast: una pissarra, un papelògraf, papers grans. Asse-
gureu-vos que tinguin tot el material que els calgui. 30 - 40 min.

Objectiu i context de l’activitat: Animar les joves a vèncer les seves barreres mentals i tècniques, a empoderar-se, 
mentre aprenen com presentar les seves idees i punts de vista en públic.

Demaneu a les participants que formin grups petits (de 5 a 7 persones per grup) i que escullin un tema de les revis-
tes i diaris, o bé un tema que els interessi i que els agradaria presentar. És molt important que obtinguin informació 
diversa sobre el tema, per aprendre com fer una presentació breu dels aspectes importants.

Doneu a cada grup 20 minuts per preparar una presentació conjunta que durarà com a màxim 3 minuts, utilitzant tot 
el material que tenen l’abast. Cada membre del grup haurà de complir un rol en la presentació.

>Objectius de la sessió:
• Aprendre per quin motiu és important tenir una imatge positiva d’una mateixa.
• Tenir confiança en una mateixa per poder dur a terme un acte públic, sola o amb col·legues.
• Aprendre quines són les alteracions de la comunicació i la manera de comunicar efectivament un missatge.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores
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Recordeu als grups que considerin allò que volen comunicar a l’audiència. 
Quin és l’eix del projecte o del tema escollit? 
Què hi està relacionat? 
Per què el consideren important? 
Quines són les activitats que comporta? 
Quin és el canvi o l’impacte positiu que generarà? 
Quins són els resultats i conseqüències positives?

Animeu els grups; recordeu-los que no existeixen límits per a la creativitat. Són artistes! Poden escenificar el proble-
ma, crear un collage amb retalls de revistes velles, etc. Podran utilitzar qualsevol material que trobin, sense oblidar 
per a què el necessiten segons allò que volen i que no volen fer en la seva presentació. Finalment, convideu-les a 
mostrar allò que han preparat, que parlin, que expliquin! 

Doneu 15 minuts a cada grup per tal que mostri les seves presentacions.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Quina presentació us ha agradat més? 
Per què?
Quin projecte dels que s’han presentat podríeu descriure millor? 
Quin tema us ha resultat més difícil? Per què creieu que és així?

Digueu-los que no existeixen formes correctes o incorrectes de presentar alguna cosa. Que hi ha molts enfocaments 
possibles, per tant no és necessari que tingueu vergonya o us sentiu insegures per la vostra presentació. El més 
important és estar ben preparades i ser vosaltres mateixes!

Emfatitzeu que la comunicació oral funciona de manera diferent a la comunicació escrita. Un discurs és molt més 
interessant quan el que el pronuncia no es limita a llegir el paper que ha escrit. 

El vostre auditori podrà seguir-vos i entendre-us molt més fàcilment si parleu com si expliquéssiu una història. Per 
tant és més recomanable tenir notes o apunts que estructurin el vostre discurs i que us serveixin de suport mentre 
parleu.

Recordeu sempre que la vostra audiència pot estar escoltant coses que abans no havia escoltat mai!

> Activitat DOS
Presentació i retroalimentació

> Pas u: Fem concretes les qüestions abstractes. Bolígrafs, paper, còpies dels exemples de normatives legals, 
dels estatuts i les lleis, etc. 45 min.
> Pas dos: Retroalimentació. Material de treball II, amb les regles de la retroalimentació.

Objectiu i context de l’activitat: Aprendre com presentar informacions complexes i abstractes i com generar la 
retroalimentació.

> Pas u: Fem concretes les qüestions abstractes.
Formeu quatre grups. Cada grup obté un document amb una norma legal abstracta. El grup haurà de desenvolupar es-
tratègies per tornar-la comprensible i presentable a les oients. Cada grup haurà d’escollir una o dues persones per fer 
la presentació. Apuntareu les paraules clau que serviran de guió a l’hora de la presentació. Disposeu de 20 minuts.

Sessió 14
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Quan cada grup tingui la seva presentació preparada, reuniu-les a totes per a presentar la segona part de l’activitat.

> Pas dos: Retroalimentació
Preneu-vos entre 5 i 10 minuts per llegir les regles de la retroalimentació i discutir-les amb les participants.

Parleu en veu alta. Expliqueu-los que si presenten algun tema en públic, el més important és saber fins on ha ar-
ribat el missatge que volien transmetre. Per això és fonamental la retroalimentació que ens proporciona l’audiència. 
És difícil, en un acte públic, generar retroalimentació entre els oients. De vegades algú pot inclinar el cap i l’oradora 
podrà interpretar-ho com un signe d’aprovació, d’interès i comprensió. Però potser algú badalla, la qual cosa pot signi-
ficar que s’avorreix o que simplement està cansat. L’objectiu és rebre una resposta, obtenir reaccions del públic que 
indiquin el seu interès i grau de comprensió.

Els grups que no fan la presentació hauran d’observar uns aspectes específics de la presentació, per tal de generar 
una bona retroalimentació:

El primer grup haurà de concentrar-se en el contingut de la presentació. (S’ha pogut seguir tot? S’ha entès bé?)

El segon grup es concentrarà en el llenguatge corporal. (S’ha encaixat el llenguatge del cos amb el contingut?)

El tercer grup es fixarà en l’estructura general de la presentació. (Introducció, contingut principal, conclusió. Com 
s’ha organitzat el tema? La introducció ha donat una visió general de la conferència? L’exposició ha estat clara i 
ordenada?)

Cada grup disposa de tres minuts per realitzar la seva presentació, mentre la resta ha de proporcionar retroalimenta-
ció sobre els aspectes que els han estat assignats.

Exemples de normes legals:

Article 1 > Declaració Universal dels Drets Humans: “Tots els éssers humans neixen lliures iiguals en 
dignitat i drets i, dotats com estan de raó i consciència, han de comportar-se fraternalment els uns amb els 
altres.”.

Article 1 > Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona:  «Als 
efectes de la present convenció, l’expressió ‘discriminació contra la dona’ denotarà tota distinció, exclusió o 
restricció basada en el sexe, que tingui com a objecte o resultat menystenir o anul·lar el reconeixement, gaudi 
o exercici per part de la dona, dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’esfera política, econòmica, 
social, cultural i civil, i en qualsevol altra esfera”.

Suggeriments per a la facilitació

Convideu a les participants a pensar en les següents qüestions:

És millor mencionar el títol de la norma legal a l’inici o al final? 

Donareu l’explicació únicament mitjançant conceptes i definicions, o utilitzareu exemples per transmetre el 
missatge? 

Què creieu més convenient, mostrar l’essència de la norma al principi o al final? 

Ja heu repartit els rols dins el grup a l’hora de fer la presentació?
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Un cop finalitzada la presentació, pregunteu a les conferenciants:
Com esteu? 

Esteu satisfetes amb el vostre discurs? 

Nervioses? 

Ha estat com us ho imaginàveu?

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Feu que les participants facin una retroalimentació de les seves observacions generals i pregunteu-los què han après 
en aquesta activitat.

> Activitat TRES
Quatre aspectes de cada missatge. Còpies del Material de treball III. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Treballar amb alguns exemples de missatge: analitzar-los i descobrir els seus 
possibles significats per tal de trobar, finalment, allò que la persona volia comunicar realment. Posar èmfasi en la 
polisèmia dels missatges.

Entregueu còpies del Material de treball III i llegiu amb les participants els quatre aspectes dels missatges. 

Ara digueu en veu alta el següent. Un amic us diu: “T’he trucat cinc vegades!”

Pregunteu a les participants què ha volgut dir realment l’amic amb aquesta frase.

En parelles, trobeu un missatge similar al de l’exemple que pugui ser objecte d’interpretacions diferents. Proveu 
d’analitzar-lo dins el marc dels quatre aspectes del missatge. Canvieu els rols i repetiu l’activitat.

Crideu l’atenció de les participants sobre el fet que existeix una perspectiva de gènere en tota forma de comunicació. 
Els diferents estils de comunicació entre homes i dones radiquen en els diversos processos de socialització, els quals 
són responsables de la creació dels estereotips de gènere, és a dir, de les expectatives estereotipades sobre com han 
de parlar i comportar-se homes i dones. Alguns d’aquests estereotips són: “les dones som més sensibles que els ho-
mes. Ells són més agressius, però es concentren en els objectius mentre que nosaltres som disperses”. És important 
tenir en compte que tots aquests estereotips de gènere poden jugar un paper important en la comunicació.

Suggeriments per a la facilitació 

L’amic o amiga està desil·lusionat perquè no l’heu trucat, o només vol fer evident la seva diligència?

Vol saber on éreu, o vol fer-vos saber que sou importants per a ell?

Quin és l’objectiu d’aquesta declaració? Quin interès o interessos amaga? Pot voler dir que vol que el truqueu 
més sovint; que hagués volgut que li tornéssiu la trucada?

Sessió 14
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> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Acabem d’observar que la comunicació no verbal és molt més oberta a la interpretació que la comunicació verbal. 
De vegades, la part verbal i la no verbal d’un acte comunicatiu poden resultar fins i tot contradictòries. Usualment, 
aquells aspectes no verbals d’un acte comunicatiu tenen lloc de forma inconscient, però si hi parem atenció, podem 
utilitzar-los per emfatitzar allò que diem. De la mateixa manera que hem canviat la imatge segons noves interpreta-
cions, atorgant significats especials a allò que vèiem, podem aprendre a enfortir els nostres missatges mitjançant l’ús 
de la comunicació no verbal.

> Fi de la sessió
Ronda de paraules. Totes les participants han de resumir breument allò que han après o rebut d’aquest taller.

Suggeriments per a la facilitació

Pregunteu a les participants si se’ls acudeixen algunes característiques estereotipades d’homes i dones:
Com influeixen aquestes expectatives de gènere en la forma de comunicar-nos entre els sexes?

Qui penseu que són millors comunicadors, els homes o les dones? Per què?

Existeixen veritables diferències en la manera com homes i dones es comuniquen? 

O creieu que les diferències rauen en les personalitats individuals?
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Material de Treball I

> El com de parlar en públic

El discurs oral està estructurat d’una manera més senzilla i concreta que el discurs escrit.

La regla del “KISS”  (El títol original d’aquest exercici és en anglès: The KISS-rule: Keep It Short and Simple!). Mante-
niu el discurs breu i simple! Això significa: Estructurat de forma clara i amb frases curtes. Parleu poc a poc!.

Imagineu-vos que agafeu l’audiència de la mà i la guieu per un jardí.
“Aquest és el primer punt que vull deixar clar” (imagineu-vos la primera flor que heu vist al jardí, mostreu-la a la gent 
i seguiu endavant, pas a pas, flor a flor) ... i aquest és el punt important al qual vull arribar.”

Un altre factor important en una presentació és prendre’s el temps que calgui.
Quan estigueu nervioses, sovint voldreu sortir de la situació tensa tan aviat com sigui possible. És normal. Però si 
esteu al pòdium, voldreu que l’interès en allò que esteu dient augmenti, per tant heu de donar temps a l’audiència a 
fi que pensi i reflexioni. Beveu un glop d’aigua, respireu a fons. Després, continueu. L’audiència us ho agrairà.

Les preguntes més importants que heu de considerar mentre prepareu el discurs són:
Quin és l’ordre adequat per explicar la història?
És possible incloure exemples i comparacions?
Com podem utilitzar els moviments del cos i les mans per tal de referir-nos al text com si fossin il·lustracions (per 
exemple, per mostrar proporcions...).

Cada discurs s’estructura en tres parts: Introducció – contingut principal – conclusió:

Introducció> La introducció d’un discurs és com donar la benvinguda a una persona coneguda. Quina frase pot cridar 
l’atenció de l’audiència? Penseu que el què perseguiu amb la primera frase és que prenguin consciència, establir con-
tacte amb l’audiència i presentar el tema en qüestió.

Contingut principal > Penseu en el públic! Tot depèn de com us dirigiu a ell, no tant d’allò que dieu. Per això és 
important:
Que us puguin seguir teòricament.
Que tot el discurs se senti com un diàleg amb un company que us escolta i us mostra que entén i comparteix el què 
dieu. Parleu amb persones! No amb la paret. No amb un abisme. No amb lleons famolencs.

Conclusió > Voleu acabar amb una petició, presentar un pronòstic o fer una recomanació? Quina serà l’última frase? 
Com ha de ser per tal que tothom la recordi fàcilment com el quid de la qüestió?
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Material de Treball II

> Regles de retroalimentació

Per generar una bona retroalimentació se n’ha d’aprendre! Existeixen algunes regles per aconseguir una retroalimen-
tació constructiva:

Una retroalimentació només té sentit si s’expressa d’una manera positiva.

Formuleu qualsevol retroalimentació de manera que la persona a la qual es dirigeix l’accepti.

Una retroalimentació és subjectiva i hauria de ser expressada amb fórmules com: “Jo crec...” o “Segons el meu pa-
rer...”.

Diferents persones haurien de donar una retroalimentació, puix que així succeeix en les audiències: Hi ha diverses 
personalitats. A unes els agrada més que a altres, no es pot tenir mai tothom content. Però si gairebé la majoria de 
persones han tingut dificultat per escoltarvos, heu de ser conscients dels vostres errors.

Una retroalimentació no ha d’expressar suposicions sobre la psique de l’oradora. (“Sembla que hagis tingut por...” “Ha 
estat molest per tu...”). 
Una retroalimentació més aviat hauria d’exposar i plantejar fets sobre com el discurs s’ha percebut des d’un punt de 
vista concret. (“No m’has mirat, per tant no m’he sentit inclosa.” “Al final, l’efecte ha estat que no he entès el punt al 
qual volies arribar.”)

La retroalimentació és més efectiva en tant que la informació proporcionada és més concreta.
Per exemple, una oradora pot anar en compte la propera vegada que parli, de no donar copets a la taula si allò que 
li diem en la retroalimentació és exactament això. Però amb la informació general “has estat molt nerviosa” no pot 
assumir ni adonar-se dels seus errors.

Parleu directament amb l’oradora i la facilitadora quan doneu una retroalimentació a la persona que ha fet la presen-
tació.
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Material de Treball III

> “No es pot no comunicar” Paul Watzlawick (2000). 
El que això implica és que tot és comunicació; no cal dir res per comunicar.

Quatre aspectes de cada missatge

• El primer aspecte de qualsevol missatge és el seu contingut objectiu: allò sobre el que informem. La comu-
nicació humana centrada només en continguts condueix a malentesos.

• El segon dels elements és l’aspecte d’autorevelació: allò que desvetllem de nosaltres mateixes. Quan co-
muniquem la personalitat es reflecteix en la nostra comunicació. Aquest aspecte es troba relacionat amb 
l’autenticitat.

• El tercer element és l’aspecte relacional: allò que pensem de l’altra persona, i la forma de relacionar-nos-hi. 
La manera de dirigir-nos a les persones posa de manifest allò que pensem d’elles. Per exemple, la destinatària 
d’un missatge, segons la nostra manera de transmetre’l, pot sentir-se acceptada, ben tractada o menyspreada, 
presa seriosament o en broma, etc.

• El quart element és l’objectiu o l’interès: allò que volem suggerir. Gairebé sempre, quan diem alguna cosa, 
volem dir moltes coses més.

Ser conscients d’aquests quatre aspectes pot ajudar-nos a entendre’ns millor. És important saber que els 
quatre elements poden ser de vegades contradictoris, i en aquest cas, la comunicació pot causar malentesos 
i, per tant, pot fallar. Per tal de fer-nos entendre, hem de ser tan clares com puguem. Aquest model demostra 
que la transparència d’un missatge està condicionada per aquestes quatre dimensions.
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Sessió 15 | Incidència Política i Negociació

> Recursos per a la facilitació: 

http://www.sodepaz.org/construyendolapaz/Construyendo%20la%20paz/Resoluci%F3n%20de%20conflictos.html
http://www.arias.or.cr/es/verproyecto.php?id=PR208342
thttp://www.mujereshoy.com/secciones/portada.shtml
https://www.diba.es/urbal12/castellano.htm

Fonts: Antezana, Paula, Dobles, Cecilia (2001) „Participando y Opinando: Manual de Incidencia para Mujeres Rurales”, Fundación Arias 
para la Paz y el Progreso Humano, San José, Costa Rica  HYPERLINK “http://www.takingitglobal.org/guidetoaction” www.takingitglobal.
org/guidetoaction; USAID Proyecto Policy (1999) “Formando redes para el cambio de políticas: Manual de capacitación en defensa y 
promoción”. http://www.justassociates.org/taller.htm 

> Introducció a la sessió

Arreu la gent aixeca la veu i s’expressa. Les dones joves s’estan formant i generen canvis positius. De mil maneres 
diferents, hi ha persones que cada dia treballen per canviar, sia des de la llar, l’escola, el lloc de treball o el parlament. 
De vegades aquest procés de canvi té a la seva disposició una estructura que pot contribuir a fer-lo més efectiu. 
Aquesta sessió explora algunes d’aquestes estratègies, proporcionant a les dones joves les eines necessàries per 
engegar un procés d’incidència política.

>Activitat Preparatòria
Assenyala i gira. 10 min.

Objectiu i context de l’activitat:  L’objectiu d’aquest exercici és prendre consciència i desenvolupar el poder perso-
nal. Fins on puc arribar, on experimento els límits i qui els defineix?

Trobeu un lloc on pugueu estar de peu i girar amb els braços oberts sense xocar. Les cames han de romandre fixes 
a terra, en el lloc que heu escollit, i només és permès moure el tronc. Cada una, aixeca el braç dret, assenyala davant 
seu, cap a un punt qualsevol i, sempre assenyalant cap endavant, gira cap a la dreta. (Les persones esquerranes, ho 
fan amb el braç esquerre i giren cap a l’esquerra). Cada participant gira amb el tronc, sense moure els peus de lloc 
fins allà on pugui, i amb el braç estès, i després torna a la posició inicial. A continuació heu de tancar els ulls i, sense 
moure-us, imaginar-vos el següent: Imagineu que aixequeu el braç i assenyaleu endavant, imagineu-vos que gireu 
amb el tronc però, aquesta vegada imagineu que aneu una mica més lluny. Torneu a la posició inicial. Torneu a imagi-
nar-vos que aixequeu el braç, assenyaleu i gireu. Aquesta vegada imagineu-vos que feu un gir de 360 grau  Torneu 
a la posició inicial. Finalment imagineu-vos que de nou aixequeu el braç cap endavant, assenyaleu i comenceu a girar 
sense parar, gireu i gireu com un remolí. En la vostra imaginació, aneu parant poc a poc i torneu a la vostra posició 
inicial. Obriu els ulls. I de nou realitzeu l’activitat de debò. Aixequeu el braç endavant, assenyaleu i gireu fins allà on 

> Objectius de la sessió:
• Explicar a les participants els 10 passos de la incidència política. Explorar-ne el concepte i la  pràctica.
• Descobrir com pot produir-se el canvi i la forma de realitzar intervencions de la manera més efectiva.
• Aprendre a com arribar a acords i a negociar afers d’interès.

Aquesta sessió està dissenyada per tal que les participants es familiaritzin amb el concepte d’incidència política (ad-
vocacy). Es tracta d’un procés anomenat “com advocar pel canvi” segmentat en 10 passos. La tasca de la facilitadora 
consisteix en guiar les participants a través dels 10 passos, animant-les a utilitzar la imaginació i la ment.

Aquesta sessió és introductòria. La incidència política és un tema complex que necessita una revisió molt profunda, 
de la qual aquesta sessió n’és només un inici.

Preparació dels materials: Feu còpies del Material de treball I i retalleu les targetes d’incidència política. S’han de 
preparar tres o quatre jocs de targetes.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 3-4 hores

M
Ò

D
U

L 
II
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http://www.arias.or.cr/es/verproyecto.php?id=PR208342
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us sigui possible. Normalment tothom arriba una mica més lluny la segona vegada.
Inicieu una ronda de paraules: Què penseu d’aquest exercici? Què significa per vosaltres, a nivell personal, i què pot 
significar per al taller?

> Activitat U
Definim la incidència política.  120 min.

Objectiu i context de l’activitat: Existeixen moltes definicions per “incidència política”. Què és la incidència políti-
ca? Què significa incidència política ciutadana, o feminista? És molt important entendre que la incidència política és 
“un procés planificat de participació política que permet al poble, a través de la negociació, assolir un ideal”; que és 
“un procés organitzatiu i sistemàtic que permet impactar en l’opinió pública i en les polítiques de l’Estat per produir 
canvis”.

La incidència política és un procés per organitzar-se, per reconèixer les necessitats, interessos i demandes comuns i 
per passar a l’acció. L’associació i mobilització col·lectiva és molt important. No es pot actuar i resoldre qüestions po-
lítiques d’interès general de manera individual, cal organitzar-se i clarificar el per què i el per a què de l’organització. 
Amb una proposta comuna es pot arribar molt més lluny.

Aquesta activitat consisteix en trobar una definició consensuada d’”incidència política”, i entendre que és un procés 
complex que cal planificar de manera sistemàtica.

>Pas I: Pluja d’idees
Què és incidència política?
Escriviu “Incidència política” al papelògraf i demaneu a les participants que facin una pluja d’idees en relació al què 
els suggereix “incidència política”.

Anoteu totes les idees i agrupeu les participants en subgrups per tal que elaborin una definició d’incidència política. 
Una vegada la tinguin, demaneu que cada grup escrigui la seva definició en un dels fulls del papelògraf i pengeu-los 
a la paret.

Llegiu en veu alta cada definició i discutiu-la amb el grup sencer. Identifiqueu les similituds i els elements únics de 
les definicions proposades. 

Demaneu a les participants que decideixin si alguna de les definicions que han sorgit pot ser la que adopti el Consell 
Local, o si desitgen elaborar-ne una de nova a partir de les idees i elements comuns que han sorgit en les definicions 
grupals. Anoteu la definició definitiva en un full del papelògraf i pengeu-la a la paret.

>Pas II: Passos del Procés de la incidència Política (USAID 1999) 

Agrupeu les participants en tres subgrups i distribuïu un joc de targetes d’incidència política (10) a cada equip. 
Assegureu-vos que les targetes NO estiguin ordenades quan les entregueu.
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Incidència Política (advocacy) Feminista (IPF) és un procés de transformació social que implica un conjunt 
d’estratègies, habilitats i eines amb l’objectiu de canviar aquelles polítiques, pràctiques, idees i valors en 
l’àmbit públic, privat i íntim que perpetuen la subordinació, l’exclusió i la pobresa de les dones i altres sectors 
marginats. Per mitjà d’aquests canvis pretén, a llarg termini, transformar les relacions i estructures de poder 
amb la finalitat d’eliminar les desigualtats de gènere i les diferents formes d’opressió i exclusió, i aconseguir 
el respecte per la diversitat i la diferència.
http://www.justassociates.org/taller.htm
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Expliqueu que en un dels costats de la tarja hi ha el nom d’un dels passos del procés, mentre que en l’altre costat 
poden trobar-hi una breu definició / explicació del pas. 

Demaneu a cada subgrup que llegeixi les targes i que arribin a un acord sobre l’ordre que seguirien per planificar i 
implementar una campanya d’incidència política. Doneu 20 minuts.

Demaneu als subgrups que col·loquin les seves targes a la paret o a terra de manera que siguin visibles per tot el 
grup. Si és possible, mostreu els tres jocs de targetes ordenats, l’un al costat de l’altre, per a poder-los comparar. 
Quan cada grup hagi col·locat les targetes, reuniuvos al voltant de les tres seqüències i identifiqueu-hi similituds i 
diferències. 

Analitzeu d’una en una, les seqüències ordenades que heu establert per al joc de cartes.
Formuleu preguntes sobre el criteri d’aquest ordre:

Demaneu a la resta de participants si tenen preguntes o comentaris sobre l’ordre escollit pel primer subgrup. 
Repetiu el procés per a cada un dels subgrups.
Quan tots els subgrups hagin presentat el seu treball, guieu una discussió general, estructurada sobre les següents 
preguntes:

Expliqueu a les participants que l’objectiu de l’activitat és presentar la incidència política com un procés sistemàtic, 
amb passos i activitats diferents. Mentre que aquests no sempre poden succeir en el mateix ordre durant una cam-
panya real, és important considerar cada pas com una peça crítica i íntegra de l’esforç de la incidència política.

>Pas III: Entrar en acció

Demaneu a les participants que s’inventin un missatge per tal de crear consciència entorn de la seva causa, i que 
l’escriguin en un full del papelògraf. Intenteu que el missatge sigui clar i simple. A continuació, treballeu pas per pas 
els deu passos d’incidència política.

Expliqueu cada un dels passos del procés i utilitzeu com a guia les notes que trobareu a continuació. Deixeu prou 
temps a les participants perquè facin preguntes i eliminin dubtes. Demaneu a dues participants que prenguin nota 
dels aspectes clau de cada pas als fulls del papelògraf.
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Suggeriments per a la facilitació

Tot el grup ha estat d’acord amb l’ordre que al final heu decidit?
En quin punt de la seqüència de targetes hi ha hagut discrepàncies entre les membres del grup? 
Quines han estat les àrees de debat?

Heu tingut dificultat per entendre alguns dels passos? Si és així, quins passos i quines dificultats?

Suggeriments per a la facilitació

Heu començat totes pel mateix pas?

Els passos finals són iguals o diferents?
Alguns passos han rebut un ordre concorrent, com si es tractés d’un “paquet” per més d’un grup?

S’ha omès del procés algun pas important?
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>Pas 1: Identificar el problema que ens afecta.
Hem de trobar els punts que tenim en comú, per exemple, som totes dones joves que participen en aquest projecte 
i estem interessades en la política. Quins aspectes comuns volem canviar? Hem de disposar d’informació sobre el 
problema identificat. On podem aconseguir informació? Qui ens la pot proporcionar? Quina informació tenim?

Hem de fer una llista de les persones / institucions / organitzacions que poden proveir-nos de la informació. Hem de 
comptar amb recursos financers i humans per realitzar el pla d’incidència. Tenim prou temps per dedicar-nos a l’ela-
boració i execució d’un pla d’incidència? Qui disposa de temps, amb quins recursos comptem?

>Pas 2: Conèixer els fets i analitzar el problema.
Què coneixem sobre aquest àmbit? On podem trobar la informació que necessitem? Quines habilitats i experiències 
tenim?

Hem d’informar-nos i contactar amb organitzacions que realitzin plans similars al nostre.

Conèixer quina és la posició de l’Estat davant la participació ciutadana i davant la participació ciutadana de dones 
joves. Això ens ajudarà a enfrontar-nos amb les possibilitats i obstacles amb els que ens podem trobar. 

Convidar una especialista del tema per tal que ens formi i capaciti, i perquè puguem intercanviar experiències.  
És fonamental analitzar el problema que volem resoldre. Per què volem cridar l’atenció sobre aquest problema?

>Pas 3: Definir i formular la proposta.
Aclarir el propòsit: Quin és l’objectiu que volem assolir com a grup? Quin canvi volem generar? Què volem aconse-
guir?

>Pas 4: Conèixer el sistema: Analitzar les relacions de poder de les institucions, organitzacions i persones 
involucrades.
És important saber qui pren les decisions i quan. Demaneu als grups que pensin i debatin entorn dels departaments 
del govern que treballen en relació a l’objectiu que perseguim, i a qui podríem contactar. Qui pot ser d’ajut per a la 
nostra causa?

L’anàlisi del poder permet reconèixer a tots els actors i actrius que, d’una manera o d’una altra, estan relacionades 
amb el problema que volem resoldre. Aquestes persones poden ser les nostres aliades o, tot el contrari, els obstacles 
i els oponents a la nostra proposta. És molt important conèixer l’”espai de decisió” on els diversos grups de poder 
prenen les decisions que afecten el problema, i, per tant, la proposta que plantegem en el pla d’incidència. Es pot 
elaborar un mapa de poder que inclogui una autoanàlisi de les relacions de poder en la mateixa organització o el grup 
que treballa amb la proposta.

>Pas 5: Temps i coordinació.
Quan ho farem? Quan és més apropiat i efectiu llançar el missatge de la campanya? Qui se n’encarregarà?

>Pas 6: Identificació de grups. Objectiu.
A qui va dirigit el missatge de la incidència política i per què aquests grups o persones són importants per dur a terme 
el canvi. Quines són les organitzacions que poden exercir pressió sobre els responsables en la presa de decisions: 
altres organitzacions, altres oficials del govern que recolzin la idea, membres de les comunitats, etc.

>Pas 7: Definició de les estratègies i activitats.
Si hem definit el problema, hem plantejat una proposta i hem identificat els grups que hi estan relacionats, cal que 
elaborem una estratègia i un pla d’incidència. Una estratègia és un conjunt d’activitats adreçades al mateix objectiu. 
L’estratègia s’ha d’encaminar a aconseguir l’aprovació i acceptació de la nostra proposta. Una estratègia pot consis-
tir en la comunicació (divulgar, difondre i fer públic); en l’organització, la mobilització, etc. Amb l’estratègia definim 
les activitats que volem realitzar per aconseguir que es dugui a terme la proposta que hem elaborat. La definició 
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d’aquestes activitats implica elaborar un cronograma, repartir les tasques que s’han de desenvolupar i determinar les 
responsables.

> Pas 8: Establir aliances.
Animeu els grups a fer una llista de les persones i organitzacions que creguin que simpatitzen amb la proposta i pu-
guem contactar per establir aliances. De la mateixa manera, demaneu-los que incloguin en les llistes altres formes de 
suport que puguin augmentar el recolzament a la nostra proposta: difondre la informació, penjar cartells, convocar a 
sessions informatives amb ponents, recol·lectar signatures per a fer peticions, etc.

> Pas 9: Mobilitzar recursos.
Quins recursos són necessaris? Diners, material, locals, etc. On i com podem trobar aquests recursos?

> Pas 10: Avaluació i seguiment.
L’avaluació i el seguiment ens permeten mesurar el procés d’incidència d’una manera constant a diversos nivells: Què 
hem après durant l’execució de les estratègies i activitats que hem dut a terme? Què hem après arrel d’associar-nos 
i establir aliances? Quins són els resultats positius? Els resultats obtinguts eren els que esperàvem? Quins són els 
resultats que, tant a nivell individual com col·lectiu, ens fan sentir més orgulloses? Convideu les participants a discutir 
aquests temes.

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Què heu après amb aquest exercici? 
Quines dificultats s’han presentat? 
Com podríem vèncerles?
Com podem sostenir una acció i el seu impacte?

> Activitat DOS
Comunicar i negociar amb autoritats. Còpies del Material de treball II. 70 min.

Objectiu i context de l’activitat: En aquest joc de rols les participants poden, a través de la pràctica, aprendre com 
comportar-se en situacions diferents mentre estiguin negociant amb les autoritats.

Digueu a les participants que facin grups de cinc o sis persones. La facilitadora pot també determinar els grups. Cada 
grup rep una tarja del joc de rols i una tarja “recorda” (Material de treball I i II) amb la descripció d’una escena que han 
de preparar i representar.

Expliqueu a les participants que han d’iniciar una representació dramàtica de l’escena descrita a la targeta. Cada 
grup ha de repartir els rols. És important que identifiquin dues o tres idees clau que els agradaria presentar més 
intensament en el joc.

Ara doneu al grup de 20 a 30 minuts per designar i assajar l’obra. Expliqueu que aquesta ha de ser un esforç de 
grup i que cadascuna haurà de tenir un rol determinat. 

Després d’això, reuniu els grups per tal que puguin veure la representació de les altres. Formeu un cercle deixant 
l’espai necessari per a la representació en el centre d’aquest. Cada grup té de 5 a 10 minuts per escenificar la seva 
actuació.

Si la facilitadora vol, pot aturar l’actuació i demanar a les actrius que intercanviïn els rols i continuïn l’actuació des 
d’aquell punt.

Quan les representacions s’hagin acabat, feu les preguntes següents a les participants:
Com us heu sentit representant l’escena? Còmodes? Nervioses? Confoses?

Què ha succeït durant cada representació? Les participants que han actuat a l’escena, les que han estat parlant, no 
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hauran de contestar.

Amb quin tipus de problemes us heu trobat en el moment de comunicar-vos amb les autoritats?

Heu sentit alguna vegada quelcom de similar en unes altres circumstàncies? Expliqueu-ho.

Què hem de recordar quan trobem una persona que té autoritat o que és la responsable del càrrec? 
Feu una llista.

És possible acabar aquí amb l’activitat. però si hi ha més temps, podeu fer una pluja d’idees sobre les preguntes 
següents:

Què faríeu si no fóssiu capaces de continuar amb el treball o projecte a causa que la persona responsable del càrrec 
en el govern s’hi oposa?

Què podeu fer per obtenir el suport de les autoritats que des del principi s’han oposat a la vostra idea o projecte?

Què heu de fer per obtenir el suport i la col·laboració d’homes joves?

Què podeu fer en cas que les autoritats dubtin que sou capaces de dur a terme el projecte?

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
És important revisar el joc de rols i preguntar a les participants què és el que pensen sobre aquesta activitat. 

Què és el que ha estat més difícil de fer i què és el que ha estat més fácil de fer respecte a la idea que teníeu ini-
cialment? 

Què heu après? 

Hi ha hagut situacions similars entre les diferents representacions del grup? Si ha estat així, què i on?

Negociar amb les autoritats és un procés d’aprenentatge i cada vegada que aprenem alguna cosa nova podem inte-
grar-la en contactes futurs. També és important enfrontar aquestes situacions diverses a la realitat i aprendre, tant 
de fer com de cometre errors.

> Fi de la sessió
L’activisme no comença en una gran protesta o en una manifestació multitudinària. L’activisme comença en l’interior, 
quan mirem cap enfora, veiem les altres i ens preguntem: M’importen? Què puc fer? Cap a on vaig? Aquí comença 
l’activisme!!
Convideu les participants a reflexionar en silenci de forma individual sobre la sessió. Al cap de cinc minuts, realitzeu 
una ronda de paraules demanant-los que contribueixin amb alguns punts clau sobre tot el què han après durant la 
sessió.

Sessió 15
Incidència Política i Negociació



183

Material de Treball I

IDENTIFICAR EL PROBLEMA

CONÈIXER ELS FETS

DEFINIR I FORMULAR LA
PROPOSTA

COMPRENSIÓ DEL SISTEMA

TEMPS I COORDINACIÓ

• Quin és el problema que requereix una acció polí-
tica?
• Quina és la qüestió que més interessa al grup per 
dur a terme una acció?
• Per què voleu cridar l’atenció sobre aquest tema?

• Quins són els fets?
• Què en sabem d’aquesta qüestió?
• On podem trobar informació sobre els fets?

• Quins són els nostres objectius?
• Què volem aconseguir?
• Com ho volem aconseguir?

• Analitzar les relacions de poder.
• Qui pren les decisions i quan?
• Amb qui podem posar-nos en contacte per tal que 
recolzi la nostra causa?
• Qui són les persones i institucions que s’oposen a 
la nostra causa?
• Quin és l’”espai de decisió”?
• Com és el “mapa de poder”?

• Com hem de planificar les activitats per tal que es 
duguin a terme en el termini establert?
• Què hem d’haver assolit i per quina data?
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Material de Treball I (cont.)

IDENTIFICACIÓ DEL GRUP 
DESTINATORI

DEFINICIÓ DE ESTRATÈGIAS
I ACTIVITATS

ESTABLIR ALIANCES

MOBILITZAR RECURSOS

AVALUACIÓ I SEGUIMENT

• Grups objectiu.
• A qui es dirigeix el missatge? Per què?

• Com llançar el missatge per tal que siguiescoltat?
• Definir estratègies i activitats
• Cronograma.
• Repartir les tasques i assignarresponsables.
• Llista de recursos humans i materials necessaris

• Formació d’aliances amb institucions o individus 
compromesos amb la proposta.
• Com obtenir suport i establir aliances?
• Realitzar protestes o peticions?
• Pensar en formes alternatives.
• Amb quines organitzacions hem de posarnos en 
contacte?
• Amb quines persones hem de posar-nos en contac-
te?

• Identificar i atraure recursos (econòmics, d’equipa-
ment, voluntaris, logístics) per a l’acció.
• Què cal per fer possible la campanya – finançament 
per materials de difusió, etc.?
• On i com podem aconseguir-los?

• Avaluar el procés en funció dels objectius, els re-
sultats esperats i els reals.
• Quin resultat espereu?
• Com sabreu si heu tingut èxit?
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Material de Treball II

A) Targetes del joc de rols

Joc de rols I

La violència per qüestions de gènere és un greu problema a la teva escola. Un grup de noies joves ha pres la 
decisió d’actuar i fer alguna cosa. Per tant, demanen reunir-se amb la direcció de l’escola per informar-lo sobre 
el tema. El grup de noies joves es reuneix per prendre una decisió col·lectiva sobre allò que volen dur a terme i 
aconseguir durant la reunió amb el director. El grup de dones escull una o dues persones que han de representar-
lo, i presentar una síntesi dels problemes i de les possibles millores a la direcció.

Joc de rols II

Recentment, heu format un comitè contra la construcció d’un nou hotel i un centre turístic que estan causant 
danys ambientals a la regió. El comitè vol que presenteu el cas al públic a través de la premsa. Per tant, heu de 
parlar amb l’editor d’un diari local. Escolliu una o dues persones que representaran el comitè, i presentaran els 
seus objectius a la persona responsable.

Joc de rols III
L’existència física del Consell Local de Dones està en perill. Hi ha un pla de construcció d’un nou carrer. Per po-
der construir aquest carrer, el municipi ha de destruir l’edifici del Consell Local perquè es troba exactament en 
el traçat del nou carrer. Us acaben d’informar que cal canviar de domicili i abandonar l’edifici. El vostre grup ha 
format un comitè i aquest comitè vol veure la persona responsable per discutir sobre aquest problema. El comitè 
ha escollit la persona que el representarà i parlarà, i que després anirà a veure el funcionari corresponent del 
Departament de Planificació Urbanística.

Joc de rols IV

El període de temps de dos anys del projecte del Consell Local/Internacional de Dones Joves està a punt d’aca-
bar. Heu establert una estructura de treball molt bona i voleu seguir treballant. Per aquesta raó, voleu demanar 
suport financer i institucional al vostre municipi. Aneu al departament corresponent per parlar amb la persona 
responsable de la distribució del pressupost per als projectes destinats a la joventut.

Joc de rols V
El Consell Local de Dones Joves vol organitzar una conferència sobre un problema local per sensibilitzar el mu-
nicipi sobre aquest tema des d’una perspectiva de joventut i gènere. Podeu escollir un tema com ara transport, 
brossa, contaminació, aigua, la manca de llum als carrers, etc. Aneu totes juntes a veure la persona responsable 
del municipi per demanar recursos financers i logístics, per tal de dur a terme aquest propòsit. Hi aneu en grup 
però cal escollir una o dues persones com a vocals.

M
Ò

D
U

L 
II

Sessió 15
Incidència Política i Negociació



188



189

Material de Treball II (cont.)

B) Targetes “Recorda” per al joc de rols

 
Recordeu:

• Mantingueu-vos informades. Què sabeu sobre el tema? Quines són les parts fortes o difícils? Quines són les 
parts més febles?
• Quines persones es veuen afectades pels problemes?
• Quin és l’objectiu comú? Per què teniu prevista una reunió?
• Quins podrien ser els obstacles que podríeu trobar?
• La persona responsable del càrrec us dóna incentius per donar-vos suport? Per què és important per al muni-
cipi trobar una solució?

Recordeu: Voleu col·laborar i comunicar-vos amb ells. Ells són els vostres col·laboradors. 
Voleu convèncer-los que el vostre propòsit és bo per al municipi i que no només voleu alguna cosa 
d’ells, sinó que el que voleu és millorar una situació col·lectiva.

 
Recordeu:

• Mantingueu-vos informades. Què sabeu sobre el tema? Quines són les parts fortes o difícils? Quines són les 
parts més febles?
• Quines persones es veuen afectades pels problemes?
• Quin és l’objectiu comú? Per què teniu prevista una reunió?
• Quins podrien ser els obstacles que podríeu trobar?
• La persona responsable del càrrec us dóna incentius per donar-vos suport? Per què és important per al muni-
cipi trobar una solució?

Recordeu: Voleu col·laborar i comunicar-vos amb ells. Ells són els vostres col·laboradors. 
Voleu convèncer-los que el vostre propòsit és bo per al municipi i que no només voleu alguna cosa 
d’ells, sinó que el que voleu és millorar una situació col·lectiva.

 
Recordeu:

• Mantingueu-vos informades. Què sabeu sobre el tema? Quines són les parts fortes o difícils? Quines són les 
parts més febles?
• Quines persones es veuen afectades pels problemes?
• Quin és l’objectiu comú? Per què teniu prevista una reunió?
• Quins podrien ser els obstacles que podríeu trobar?
• La persona responsable del càrrec us dóna incentius per donar-vos suport? Per què és important per al muni-
cipi trobar una solució?

Recordeu: Voleu col·laborar i comunicar-vos amb ells. Ells són els vostres col·laboradors. 
Voleu convèncer-los que el vostre propòsit és bo per al municipi i que no només voleu alguna cosa 
d’ells, sinó que el que voleu és millorar una situació col·lectiva.
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>MÒDUL III
CAP A L’ACCIÓ POLÍTICA
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Introducció Mòdul III

CAP A L’ACCIÓ POLÍTICA

Un vegada introduïdes en l’estudi dels principals temes per a l’inici d’una reflexió crítica des de l’anàlisi de gènere, 
arriba el moment amb aquest mòdul d’entrar de manera més efectiva en àrees temàtiques considerades tradicional-
ment polítiques.

La perspectiva de gènere consisteix en el compromís institucional de planificar polítiques que modifiquin la realitat 
de desigualtat i discriminació en què viuen especialment les dones. Així, es planteja l’anàlisi de les polítiques dels 
plans d’igualtat entre dones i homes com a política pública model pel que fa a la lluita contra les desigualtats i la 
institucionalització de la perspectiva de gènere.

És important destacar que tota política ha de tenir un pressupost assignat. En aquest sentit, és clau reconèixer que 
els pressupostos no són elements aliens a la realitat quotidiana, tot al contrari, és fonamental reconèixer la relació 
que hi ha entre les quantitats assignades a cada partida d’un pressupost i les accions reals cap a la consecució de la 
fi de les desigualtats de gènere.

I en relació amb tot això, és important fomentar un pensament crític sobre el medi ambient tant localment com glo-
balment ja que és el primer factor d’influència en la vida, per tractar-se de l’entorn més pròxim.

Molt unit al medi ambient hi ha la salut. Ambdós s’expliciten amb un enfocament de drets: dret a gaudir d’un medi 
ambient sa i dret a una salut íntegra i plena. Les dones joves tenen, respecte a altres col·lectius, unes necessitats 
diferents en l’accés als serveis de salut i en l’exercici de la seva pròpia salut, condicionats moltes vegades per pràc-
tiques socials i culturals.

Aquestes es troben en relació amb les consideracions amb què s’afronten els afers socials en cada context i la seva 
visió de la joventut que, al seu torn, determinen les oportunitats en l’exercici, per part de les joves, del dret a l’edu-
cació i al treball. L’anàlisi de gènere demostra que l’accés a l’educació no garanteix a les dones l’accés a determinats 
llocs de treball o professions, ja que les relacions de poder mantenen les nenes subordinades des de la seva primera 
escolarització i els impedirà tenir les mateixes oportunitats que els seus companys.
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Sessió 16 | Polítiques amb Perspectiva de Gènere

>Objectius de la sessió:
• Explorar què significa política amb perspectiva de gènere, i com fer polítiques públiques amb perspectiva de gène-
re.
• Conèixer el concepte de “quotes” i les seves implicacions.
• Revisar el Pla d’igualtat de l’ajuntament local o nacional.
• Introduir-se en el concepte de mainstreaming (transversalitat) de gènere.

> Recursos per a la facilitació:

http://abcdelaglobalizacion.org/?q=es/node/24
http://blap.infopolis.es/segment.cfm?segment=1251&table_of_contents=1178  
http://www.idea.int/publications/wip/upload/chapter_04a-CS-LatinAmerica.pdf
http://www.flora.org.pe/

Busqueu el Pla d’igualtat entre homes i dones vigent en el vostre país o municipi i dividiu-lo en les parts que considereu més 
interessants per treballar-lo en una sessió.

> Introducció a la sessió

Les polítiques públiques són el resultat de les demandes socials un cop transformades en opcions polítiques i, per 
tant, en assumptes de decisió de les autoritats públiques. Aleshores el govern pren decisions i les posa en pràctica. 
Aquestes decisions afecten les nostres vides de diferents maneres. Les bones polítiques s’haurien de dissenyar per 
obtenir resultats que haurien de satisfer les necessitats i interessos de dones i homes, noies i nois.
Generalment, les polítiques públiques es consideren de gènere neutre, això significa que es fan basant-se en els 
interessos generals de tota la població. Però, la pregunta és: Quin és l’interès general de la gent? Totes les persones 
tenim les mateixes necessitats i interessos? 
És per això que les veus crítiques diuen que la política i les polítiques no són de gènere neutre sinó que són de 
gènere cec! (Això significa que els governs no tenen en compte la dimensió de gènere en el moment de fer les po-
lítiques públiques.)

> Activitat U
Pluja d’idees: Què són polítiques públiques amb perspectiva de gènere? 20 min.

Objectiu i context de l’activitat: Explorar i desenvolupar coneixements sobre què significa fer polítiques públiques 
amb perspectiva de gènere.

Expliqueu que la identitat de gènere dóna forma a les nostres oportunitats, a l’accés de recursos públics, etc. Per 
què? Perquè les polítiques públiques estan fetes de tal manera que alguns membres de la societat tenen més oportu-
nitats, més accés a recursos, etc. que d’altres. Per tant, fer polítiques públiques amb perspectiva de gènere significa 
simplement tenir en compte diversos interessos.

Demaneu a les participants si poden donar alguns exemples dels interessos diversos de les ciutadanes i ciutadans 
de la seva comunitat.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

Nota

Deixeu que reflexionin, per exemple, sobre el transport. Les condicions del transport estan dissenyades per a les necessi-
tats de tothom? Compleixen amb les necessitats d’un grup específic? (Per exemple, home jove sense família amb feina, o 
home jove amb una minusvalidesa; hi ha llocs adequats per situar-se en el medi de transport?)
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Polítiques amb Perspectiva de Gènere

Desenvolupeu un debat entorn d’aquests aspectes.

Recolliu les idees en el papelògraf.

Pregunteu-los per a qui són les polítiques amb perspectiva de gènere.

Feu un petit resum de les definicions i emfatitzeu que les polítiques de gènere no són polítiques per a les dones; és 
important no oblidar-ho. De les polítiques amb perspectiva de gènere poden sorgir polítiques dirigides a la dona per 
superar desigualtats, la qual cosa és molt diferent.

> Retroalimentació i resum de l’activitat U
Les polítiques de gènere van dirigides a canviar les estructures del nostre sistema que creen desigualtats. Això sig-
nifica repensar les formes en les quals fem les coses, repensar els valors i normes en què està construïda la societat. 
Això vol dir que hem de desafiar les relacions socials de poder i de gènere que determinen qui decideix, qui fa què, 
qui rep i qui exerceix el poder.

> Activitat DOS
Plans d’Igualtat entre Homes i Dones. Còpia de la introducció (o la part que la facilitadora consideri més adient) 
del pla d’igualtat del municipi o del país. 20 min.

Objectiu i context de l’activitat: Conèixer l’existència de polítiques públiques específiques per aconseguir la igual-
tat / equitat entre homes i dones. Es tracta dels plans d’igualtat que elaboren tots els governs.

Els plans d’igualtat responen a les polítiques públiques d’igualtat de gènere, entenent el conjunt d‘intencions i de-
cisions, objectius i mesures adoptades pels poders públics per la promoció de la situació de la dona i de la igualtat 
de gènere entre homes i dones. La perspectiva de gènere implica posar en qüestió la creença que les polítiques són 
neutrals respecte al gènere. La discriminació de les dones es produeix mitjançant l’organització social i per les políti-
ques que la reprodueixen i perpetuen.

Agrupeu les participants en subgrups i entregueu a cada grup una de les parts del Pla d’igualtat que heu seleccionat 
prèviament. Cada subgrup treballarà el material sota les següents guies: En què consisteix el pla d’igualtat i quines 
mesures concretes planteja?

Després de 20 o 30 minuts reuniu els grups en plenari per tal que exposin la seva anàlisi. Anoteu els comentaris en 
un papelògraf.

> Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Realitzeu una reflexió final en la qual emfatitzeu què ha de fer pressió per tal que aquests plans d’igualtat, en tant 
que polítiques públiques, es compleixin.

Suggeriments per a la facilitació

Quins interessos tenen les dones en relació amb la salut i quins interessos tenen els homes?
Si observeu la vostra comunitat, quins són els interessos representats, per exemple, en salut, educació, trans-
port, etc.?
Penseu que aquestes polítiques públiques han considerat els diversos interessos de dones i homes, noies i 
nois?
Sabeu si existeix alguna política dirigida a l’equitat de gènere en el vostre municipi?
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> Activitat TRES
El sistema de quotes. Còpia del Material de treball I. 30-45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aprendre què és el sistema de quotes i reflexionar sobre la seva posada en 
marxa.
Pregunteu si coneixen el sistema de quotes, el seu significat i si en tenen una opinió.
Procediu a la lectura individual del material suggerit.

> Retroalimentació i resum de l’activitat TRES 
El sistema d’accés als recursos, com el treball, està basat, entre altres, en mèrits a què la majoria de les dones difí-
cilment poden aspirar. En unes societats on l’androcentrisme és l’eix del saber i del coneixement difícilment tenen 
cabuda altres tipus de sabers i coneixements com els femenins. 

Les lleis d’igualtat d’oportunitats intenten reduir la bretxa entre homes i dones i tenen en compte les anomenades 
accions afirmatives. En els casos en què s’ha introduït una acció positiva en forma de quotes, s’han aconseguit im-
portants resultats pel que fa a l’augment de dones elegides en les eleccions (o que ocupin càrrecs de responsabilitat 
en el govern).

Les quotes rendiran fruits immediats en la mesura que aquests mecanismes estiguin acompanyats per processos 
de canvi capaços de generar un teixit social més equilibrat entre gèneres quant a l’accés a l’educació, a la salut i a 
l’ocupació. Això implicaria, en principi, la introducció d’un conjunt de polítiques reformistes de benestar social, enca-
minades a garantir l’existència d’institucions socials de suport efectiu a les tasques domèstiques, com ara guarderies, 
assegurances de desocupació, centres d’atenció infantil, llicències de maternitat, etc.

> Activitat QUATRE
Transversalitat de gènere. Còpia del Material de treball II. 30-40 min.

Objectiu i context de l’activitat: Conèixer una estratègia sobre de la implementació de la perspectiva de gènere. 

Lectura. Es llegirà el text del Material de treball II i en papelògraf s’aniran anotant els comentaris. 

Suggeriments per a la facilitació

Què opinen d’aquest text?

Què els semblen els arguments? Hi estan d’acord?

Quins són les “barreres estructurals” a què fa referència el text?

Per què l’autora posa l’èmfasi en la responsabilitat dels partits polítics?
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Suggeriments per a la facilitació

Quina idea principal planteja el text?

És l’estratègia de transversalitat oposada a les polítiques específiques d’igualtat?

Quin és el principal argument a favor i en contra de la transversalitat?

Què significa la metàfora de la “olla patriarcal”?

Per què es diu que la transversalitat no és una alternativa?

Quines serien les àrees “neutrals”?

Quin paper jugarien els homes en la transversalitat?
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> Retroalimentació i resum de l’activitat QUATRE 
Insistiu en el fet que la transversalitat de gènere pretén posar al centre de les decisions polítiques les qüestions 
sobre les desigualtats de gènere per intentar eliminar-les des dels centres de poder i les seves estructures institu-
cionals. Això significa analitzar l’impacte que qualsevol política tindrà en les dones i els homes que configuren una 
societat determinada.

Parlar de transversalitat de gènere implica parlar de transformació i canvi malgrat la instrumentalització del concep-
te de trasversalitat de gènere per part de certs grups polítics i intel·lectuals. 

>Fi de la sessió
Pregunteu a les participants si volen comentar o expressar algun dubte o suggeriment en relació al tema tractat.

Sessió 16
Polítiques amb Perspectiva de Gènere
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Material per a la Facilitació 

Transversalitat de gènere – Gender Mainstreaming (extracte)

Claudia von Braunmühl 
http://abcdelaglobalizacion.org/?q=es/node/24

La plataforma d’acció aprovada per la IV Conferència Mundial sobre Dones, celebrada a Pequín el 1995 i subscrita 
per 189 Estats, fixa punts essencials per a una política internacional de la dona i obliga tots els països i les Nacions 
Unides a incorporar la perspectiva o dimensió de gènere de forma transversal (Gender Mainstreaming): “Els governs i 
altres actors pertinents hauran d’impulsar una política activa i visible per a la inclusió constant d’una perspectiva de 
gènere en totes les polítiques i programes, de manera que abans de prendre les decisions se n’analitzin els efectes 
sobre les dones i els homes”. 

Resultat dels esforços d’organitzacions de dones del Sud i del Nord, la transversalitat de la perspectiva de gènere es 
va desenvolupar i es va provar inicialment en el marc de la cooperació per al desenvolupament. Deu la primera part del 
seu nom gender a la discussió feminista que col·loca les “qüestions de les dones” juntament amb el gènere en el marc 
del sistema de gèneres asimètric i en reclama la transformació com a tasca de tota la societat. La segona part, mains-
treaming o transversalitat, dóna compte del fet que amb mesures aïllades que apunten a les dones s’obtenen pocs 
resultats, i que la política en tots els plans i àmbits ha de prestar molta més atenció, mitjançant l’anàlisi focalitzada 
en l’aspecte gènere, a les distintes condicions específiques de vida de cada gènere i procurar resultats equitatius 
en termes de gènere. Es tracta per tant de la institucionalització d’una política de gènere i dones. La transversalitat 
de gènere obliga a la dirigència de les institucions a un compromís actiu en política de gènere i per això es descriu, 
amb raó, com un enfocament vertical de dalt a baix, que ha d’impulsar-se en la doble via del treball transversal i de 
promoció específica de les dones. 

Els esforços per aconseguir la transversalitat de gènere mostren una gran coincidència a tot el món i en conjunt re-
sulten decebedors. La sociòloga africana Sara H. Longwe les va descriure amb la bonica imatge d’una “olla patriarcal”, 
en la qual les polítiques de gènere s’evaporen pràcticament sense deixar empremta. La transversalitat de gènere no 
obre punts de vista polítics alternatius, ni està en condicions analítiques o estratègiques d’influir en la perspectiva 
general predominant. 

La direcció neoliberal de la macroeconomia és cega a les relacions de gènere, acceptant els perjudicis específics 
de gènere. Més encara, amb la recol·locació de les tasques d’assistència de l’esfera pública a la privada i d’allí a les 
espatlles de les dones, viu a costa d’elles (feminització del treball). En les burocràcies institucionals amb jerarquies 
dominades per un gènere i estructures de treball i cultures de serveis lligades a allò masculí, la inclusió d’una pers-
pectiva de gènere no excedeix els esforços intrainstitucionals per aconseguir la paritat. Aquesta té poca influència 
en el disseny i implementació de polítiques i es queda en un discurs que no involucra conceptes de desenvolupament 
autònom ni de justícia social, sinó que parteix i es basa en una concepció neoliberal. 

No obstant això, no han de passar-se per alt alguns èxits. Els diversos mandats de gènere són un fonament per a 
l’exigència de polítiques amb equitat de gènere. Les àrees erròniament considerades “neutrals” poden descriure’s i 
criticar-se mitjançant una anàlisi de gènere. L’enfocament de dalt a baix torna a facilitar i legitimar la política cap a 
les dones. 

No ha de subestimar-se que la transversalitat de gènere ofereix als homes espai per reconèixer-se com a actors 
també en relació amb els propis afers, donant així lloc a noves aliances i cooperacions. De fet, avui a tot el món tenen 
lloc pràctiques innovadores en les gestions administratives (en forma per exemple de pressupostos de gènere, o sigui 
l’anàlisi diferenciada dels pressupostos públics d’acord amb el gènere) i s’acumulen cossos de saber significatius en 
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termes de gènere i orientats a l’acció. De totes maneres, la dinàmica per a la problematització i el canvi rep principal-
ment el seu impuls, tal com abans, de les dones, i les unitats intrainstitucionals que porten endavant temes de gènere 
compten amb recursos escassos.

 Mentrestant, el debat sobre les exigències respecte a la transversalitat de gènere es mou entre els pols d’una políti-
ca d’equitat entesa com a integració a les estructures socials ja existents, i una transformació dels fonaments polítics 
en formes i valoracions molt diverses.

Sessió 16
Polítiques amb Perspectiva de Gènere
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Material de Treball I

> El sistema de quotes per a l’increment de la representació política de les 
dones (extracte) 

Drude Dahlerup 
http://blap.infopolis.es/segment.cfm?segment=1357&table_of_contents=1176

Atès el lent creixement de la representació femenina en política, les dones de tot el món estan demanant mètodes 
més eficaços que augmentin la seva  representació i la introducció d’un sistema de quotes podria ser un mecanisme 
adequat per a això. A causa de l’èxit de la majoria de les experiències realitzades, l’esperança que l’ús d’aquest siste-
ma incrementi la representació de les dones en política és gran. 

Què són les quotes? 
La idea bàsica dels sistemes de quotes és situar dones en càrrecs polítics i assegurar-se que aquestes no representen 
només càrrecs merament simbòlics. A més a més, exigeixen que les dones representin un cert nombre o percentatge 
de membres del cos, que pot ser una llista de candidatures o una assemblea parlamentària o un comitè o un govern. 
Els sistemes de quotes posen la càrrega per a la incorporació no en la dona individualment, sinó en les persones que 
dirigeixen el procés de reclutament. 

El fi últim de les quotes no és que es converteixin en vitalícies, sinó que siguin utilitzades com a mesura temporal, 
fins que les barreres estructurals amb què es troben les dones per entrar en la vida política siguin eliminades. 
Per això, la bona utilització d’aquest sistema i el canvi dels rols socials també poden suposar un canvi positiu per als 
homes ja que els donaria entrada en sectors on es troben infrarrepresentats, per exemple, el de la intervenció social, 
on la majoria dels homes ocupen llocs de direcció però no de prestació del servei. 

Cal assenyalar, com fa l’autora, que el problema amb què es troben les dones principalment, no se solucionarà única-
ment amb el sistema de quotes, sinó que és necessari un canvi social i la implicació dels partits polítics, el sistema 
educatiu, les ONGs, els sindicats... que també són responsables de promoure la participació femenina. Però això 
necessitarà temps. 

Cal tenir en compte que:
• Les quotes per a les dones no constitueixen una discriminació i, per tant, no vulneren el principi d’igualtat, ja que 
l’objectiu de les quotes és compensar les actuals barreres que impedeixen a les dones accedir a la seva justa part dels 
escons. Mentre no hi hagi una igualtat d’oportunitats no es podrà parlar d’igualtat real entre dones i homes. 
• Les quotes impliquen l’existència de diverses dones en comitès i assemblees, reduint les tensions que es produei-
xen per l’existència de cap dona de manera simbòlica. 
• Les dones, com a ciutadanes, tenen dret a obtenir una representació equitativa. 
• Les experiències de les dones són necessàries en la vida política. 
• Les dones poden ser tan bones com els homes però les qualitats de les dones són degradades i minimitzades en el 
sistema polític. 
• Són els partits polítics els que de fet controlen els nomenaments a les candidatures. Per tant, per rebutjar les quo-
tes no es pot argumentar que són els vots de l’electorat els que decideixen la candidatura que serà elegida, ja que 
hi ha una preselecció realitzada subjectivament per part de l’organització del partit que perjudica les dones, i on la 
ciutadania no hi té res a dir. 
• La introducció de quotes pot causar conflictes, però només temporalment, fins que la situació es racionalitzi i es 
vegi com a part del sistema polític. 
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Material de Treball II
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> El Mainstreaming i les Polítiques Específiques d’Igualtat (extracte) 

Universitat d’Edimburg (Escòcia)  
http://blap.infopolis.es/segment.cfm?segment=1251&table_of_contents=1178 

En les últimes dues dècades, les polítiques d’igualtat han consistit en mesures per promoure canvis en actituds i 
iniciatives amb l’objectiu de promocionar les dones. S’han basat en la concepció liberal de la igualtat de tracte, que 
assumeix que tractant igual homes i dones ja està garantida la igualtat d’oportunitats. Hi ha hagut progressos, però 
la realitat demostra que les desigualtats continuen existint i que la posició de moltes dones continua sent desavan-
tatjosa. 

Les polítiques d’acció positiva pretenen reduir algunes de les desigualtats existents i cerquen assegurar que homes i 
dones “juguin en el mateix pla”, però la persistència de la discriminació posa de manifest la complexitat del tema i la 
necessitat de noves estratègies, mètodes o plantejaments, com és el cas de la transversalitat. 

L’informe de la Universitat d’Edimburg assenyala que s’ha establert un debat sobre si l’estratègia de transversalitat 
entesa com a tal, nega la necessitat de mantenir la maquinària política per a la igualtat pel fet que, en alguns casos, la 
seva posada en pràctica s’ha vist acompanyada per la dissolució d’unitats i comitès per a la igualtat d’oportunitats. 

De totes maneres, malgrat aquesta polèmica, la majoria dels organismes que han desenvolupat el marc i les guies de 
la transversalitat (Consell d’Europa, Comissió Europea, Comissió per a la Igualtat d’Oportunitats -EOC, Gran Bretanya-) 
creuen necessari que la transversalitat es dugui a terme juntament amb les polítiques tradicionals utilitzades per 
promoure la igualtat: la transversalitat de gènere no pot reemplaçar les polítiques i mecanismes específics d’igualtat 
sinó només complementar-los. 

El mainstreaming i les polítiques especifiques d’igualtat són dues estratègies distintes, paral·leles, que cerquen un 
objectiu comú i han de caminar juntes fins que existeixi una cultura real d’igualtat de gènere en tota la societat. Te-
nen diferents punts de partida, impliquen actors diferents i distints tipus de política: 

Punt de Partida

Actors

Tipus de Política

Polítiques Tradicionals

Un problema específic resultant d’una 
situació de desigualtat.

Transversalitat

Una política ja existent.

A curt/mitjà termini. Problema: es limi-
ta a àrees polítiques específiques i no 
afecta el procés polític com un tot.

A llarg termini (cerca una transfor-
mació). Afecta el procés polític en 
conjunt.

Desenvolupament d’una política espe-
cífica per a aquest problema mitjan-
çant la maquinària específica existent 
per treballar per la igualtat.

Reorganització del procés polític 
aconseguint que els “actors ordi-
naris” tinguin en compte la pers-
pectiva de gènere (per aconseguir 
la igualtat com a objectiu).

http://blap.infopolis.es/segment.cfm?segment=1251&table_of_contents=1178
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En l’informe s’identifiquen una sèrie de rols que la maquinària política per a la igualtat pot exercir per comple-
mentar i recolzar l’estratègia de transversalitat: 

• Enfrontar-se als problemes específics de desigualtat mitjançant iniciatives i polítiques especialitzades. 
• Actuar com un gabinet d’estratègia per desenvolupar l’anàlisi de la desigualtat. 
• Desenvolupar tècniques i eines per a la transversalitat. 
• Proveir d’experts i coneixement especialitzat. 
• Fer públic el compromís governamental per a la consecució de la igualtat i els seus èxits. 
• Augmentar el nivell de coneixement o informació sobre el tema. 
• Actuar com un grup de pressió intern. 
• Actuar com a coordinador de les iniciatives de transversalitat i com a punt de contacte. 
• Supervisar totes les actuacions governamentals per aconseguir la igualtat. 

La complexitat i persistència del problema fa necessàries estratègies que funcionin tant horitzontalment (implicant 
a la societat en conjunt), com verticalment (polítiques específiques d’igualtat). 
  
Arguments que recolzen la transversalitat

• Es tracta d’una eina bàsica per complir amb els objectius polítics públics sobre promoció de la igualtat i 

l’efectiva distribució dels serveis públics. 

• Situa les persones i a les seves necessitats i interessos específics al centre del procés polític. 

• Condueix cap a un millor govern a través d’una major transparència del procés polític. 

• Utilitza plenament els recursos humans, implicant tant homes com dones en la batalla per la igualtat. 

• Ajuda a enfrontar-se al dèficit democràtic promovent una participació més àmplia en el procés polític i l’ús 

de mecanismes de consulta. 

• Fa visibles i importants els temes d’igualtat en la societat, amb conseqüències per a tots i totes. 

• S’enfronta a les estructures socials que contribueixen a la discriminació o a la segregació de gènere. 

• Ajuda a evitar l’adopció de polítiques i programes que siguin discriminatoris o que incrementin les desigual-
tats existents. 

Sessió 16
Polítiques amb Perspectiva de Gènere
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Sessió 17 | Pressupostos i Gènere 

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

> Recursos per a la facilitació:

http://www.presupuestoygenero.net/s28/
http://www.bilbao.net/castella/mujer/igualdad/presupuestos_perspectiva_genero/presupuesto2005_2006.pdf
http://ppcg.infopolis.es/headline.cfm?table_of_contents=1095

Fonts: CASE, GETNET and UNIFEM, 2002, Money Matters: Workshop Materials on Gender and Government Budgets. Botswana, South 
Africa, and Zimbabwe, South Africa. Budlender, D. and Sharp, R., (with K. Allen), 1998, How to Do a Gender-Sensitive Budget Analysis: 
Contemporary Research and Practice,  Canberra: Australian Agency for International Development and London: Commonwealth Secreta-
riat. Les activitats han estat adaptades a aquest manual.

Penseu amb antelació possibles exemples relacionats amb la vostra localitat o les vostres realitats regio-
nals. Informeu-vos sobre el pressupost governamental i la seva distribució!

> Introducció a la sessió

Per dur a terme i posar en pràctica les polítiques públiques un govern necessita recursos diferents, com ara recursos 
humans i recursos financers. Com que “els diners tenen poder” en aquesta sessió hi haurà una introducció a allò que 
significa un pressupost.

> Activitat U (CASE, GETNET and UNIFEM, 2002): 
Part I: Pressupostos; Part II: Despeses domèstiques. 100 -120 min.

Objectiu i context de l’activitat: Tant l’elaboració del pressupost com el fet d’administrar-lo, són aspectes molt im-
portants per al govern, qualsevol institució i la família. Amb aquesta activitat les participants poden aprendre sobre 
les relacions de poder que determinen la distribució dels recursos financers.

> Part I: Pluja d’idees. Pressupost. 15 min.

Demaneu a les participants que facin una pluja d’idees amb la companya del costat. Quins pensaments us produeix la 
paraula “pressupost”? Demaneu que escriguin les paraules i frases que els vinguin a la ment. Si és necessari, ajudeu-
les a contestar més de pressa i feu preguntes com aquestes per fer que les participants discuteixin: Què és el primer 
que penseu quan escolteu la paraula “pressupost”? Feu pressupostos?

Reuniu de nou a tot el grup i deixeu que les participants facin un resum ràpid, donant respostes immediates. Després 
demaneu a les participants que discuteixin amb les mateixes parelles: Per a què són els pressupostos?

> Objectius de la sessió:
Aprendre sobre les relacions de poder en el moment de fer el pressupost i com integrar qüestions o dimensions de 
gènere en el pressupost.

Nota
Durant el ple han de sorgir idees com la planificació i les despeses. Demaneu a les participants que facin una 
llista de diferents parts de la seva vida on hagin tingut contacte amb algun pressupost. Escriviu els punts clau 
en el tauler.
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> Home de 55 anys, casat, aturat
> Home de 50 anys, solter, mestre
> Dona de 45 anys, casada
> Dona de 25 anys, soltera amb nen, aturada
> Noia de 16 anys, estudiant
> Noi de 14 anys, estudiant

> Dona de 27 anys, soltera, mestra
> Home de 21 anys, solter, aturat
> Dona de 40 anys, casada, professora a la 
   universitat
> Home de 45 anys, casat, gerent
> Infant, home, de vuit mesos

Poseu els papers en un barret i deixeu que cada participant n’esculli un. Han d’actuar com si fossin el membre de la 
família que han escollit.

Doneu-los el Material de treball II. Cada grup ha de decidir quin dels punts dels seus sobres queden dins de cada una 
de les tres categories i quants diners gastarien.
Quan hagin acabat, demaneu als grups que reflexionin sobre això i que discuteixin.

Presa de decisions i qui se’n beneficia
Demaneu al grup de la família rica i a un dels grups de la família més pobra que presentin el seu informe. Després 
demaneu als altres grups que augmentin l’informe, que exposin una decisió diferent o nous punts que els agradaria 
afegir. 

Discutiu les preguntes següents:

Quina persona de la família del grup amb qui heu treballat ha decidit quines serien les quantitats que es gastarien?
Quines persones de la família del grup amb qui heu treballat han tret més beneficis i quines n’han tret menys?
Quines despeses s’enduen la major part dels diners de la família?
Quins membres de la família tenen un poder més gran en la presa de decisions?
S’han satisfet les necessitats de tots els membres de la família?
Quines dinàmiques hi havia en el grup durant el procés de presa de decisions?

Indiqueu que han fet “polítiques” respecte a les despeses familiars.
Feu una pausa.

Ara relacioneu les seves experiències amb el pressupost governamental. 
Quines semblances hi ha entre el que ha passat en el grup de la família (actuació) i el que ha passat amb la presa de 
decisions del pressupost del govern?

Parleu amb elles sobre les semblances entre el pressupost del govern i el pressupost familiar. Demaneu a les parti-

Demaneu a les membres d’un dels grups que actuïn com si fossin d’una família que té els ingressos mensuals típics 
d’una família rica. Demaneu a les membres d’un altre grup que actuïn com si fossin d’una família amb uns ingressos 
mensuals típics mitjans. Demaneu a la resta dels grups que actuïn com si fossin d’una família que té ingressos men-
suals molt baixos. Recordeu als grups que aquesta és la distribució típica d’ingressos en la societat, atès que molt 
poques famílies tenen ingressos alts o mitjans i la majoria de les famílies tenen ingressos baixos.
Digueu a cada grup que decideixi la quantitat d’ingressos mensuals apropiada (les facilitadores també podeu deter-
minar la xifra) i doneu-los els diners.
Expliqueu que la tasca a dur a terme és decidir en quins punts de la despesa familiar es gastaran els diners, un cop 
han rebut un pressupost específic.
Escriviu en uns papers rols diferents. Utilitzeu rols típics de la seva comunitat. Per exemple, es podrien utilitzar els 
rols següents:

> Part II: Despeses domèstiques. Sobres amb còpies del Material de treball I, còpies del Material de treball II, 
paper, bolígrafs, tauler, marcadors, tisores. 100 min.

Demaneu a les participants que formin subgrups i demaneu a cada grup que utilitzi les tisores per separar cadascun 
dels punts del Material de treball I.
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Després busqueu i escriviu una definició i explicació d’un pressupost governamental.

Definició

Un pressupost és una eina que el govern utilitza per dur a la pràctica les seves polítiques.

El pressupost com a eina

El pressupost reflecteix les decisions que el govern ha 

pres, i aquesta és l’eina que utilitza per dur a terme els 

seus objectius econòmics i de desenvolupament. En el 

pressupost, el govern disposa què és el que gastarà (des-

peses o desemborsaments) i les entrades d’ingressos que 

recapta a través d’impostos (ingressos) que necessita per 

finançar les despeses.

Funcions del pressupost d’un govern

• Distribuir recursos

• Distribuir ingressos i riquesa

• Estabilitzar l’economia

>Retroalimentació i resum de l’activitat U

En aquesta activitat hem après sobre les relacions de poder que determinen tant un pressupost familiar com un 
pressupost governamental.
L’anàlisi dels pressupostos ens permet conèixer com es distribueixen els recursos públics. Un pressupost elaborat 
amb perspectiva de gènere és un pressupost que reflecteix que les polítiques públiques han tingut en compte els 
interessos diversos de les ciutadanes i ciutadans.
Pregunteu a les participants com és que poden relacionar els assumptes de gènere amb el pressupost, amb la família 
o amb el govern. Recolliu les idees i anoteu-les en el tauler.

Expliqueu que en fer l’anàlisi del pressupost de gènere, no comencem amb els números. En comptes d’això, comen-
cem observant la situació habitual de les dones i els homes del país, i allò que el govern ha de fer per manejar els 
seus problemes. L’anàlisi del pressupost de gènere és una forma de fer una anàlisi política, que alhora és sensible 
amb les qüestions o dimensions de gènere i que també descriu la situació de dones i homes, nois i noies (i subgrups 
diferents) en els diferents sectors (per exemple, en l’educació o la salut).

Demaneu-los que comparteixin les seves idees sobre com analitzar la realitat dels ciutadans i les ciutadanes, i ano-
teu les idees al papelògraf.

Sessió 17 
Pressupostos i Gènere

cipants que en parelles facin una llista dels i les ministres i departaments que puguin recordar. Podeu donar-los un 
quadre d’organització del municipi.
Ara demaneu-los que pensin en alguna política governamental en particular i que l’escriguin.
Poden mencionar alguna política en particular d’algun ministeri o departament del govern, com per exemple, el de 
salut o educació.
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Pregunteu a les participants a quin assumpte donarien major importància i, per tant, dirigirien molts recursos finan-
cers si tinguessin a les seves mans la presa de la decisió.

> Fi de la sessió
Pregunteu a les participants si saben o si els agradaria endevinar quin és el pressupost total anual del govern i on 
creuen que va dirigida la major part dels diners.

Suggeriments per a la facilitació > Educació

> Pas I: Analitzeu la realitat
Qui va a l’escola? Definiu indicadors.

Indicadors:
Inscripció de noies i nois a l’escola. Taxes d’abandó de noies i nois a l’escola.

> Pas II: Analitzeu els resultats de la vostra “revisió de la realitat”
Observeu els resultats de l’anàlisi, els nombres.

Exemple:
Una taxa alta en l’abandó de l’escola de noies de 14 o 15 anys d’edat.

> Pas III: Investigueu per què?
Heu d’analitzar per què les noies abandonen l’escola.

Indicadors:
La pressió de la família i d’altres membres del sexe masculí de la comunitat que esperen que trobi marit; vio-
lència a les escoles o violència en general a la comunitat; embaràs d’adolescents; les noies amb més edat han 
de tenir cura dels germans més petits.

> Pas IV: Quins assumptes de pressupost faríeu o trauríeu a la llum?
Amb tota aquesta informació, on penseu que han d’anar els diners per tal que d’aquesta manera totes les 
persones tinguin dret a l’educació?

Exemple:
Cura de nens, programa contra la violència a l’escola, sensibilització dels pares...

Sessió 17 
Pressupostos i Gènere
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Material per a la Facilitació

Pressupostos públics i gènere a Amèrica Llatina i el Carib (extracte)

UNFPA-UNIFEM-GTZ
http://www.presupuestoygenero.net/s28/

Les decisions polítiques i les activitats que duen a terme els governs no són neutrals respecte al gènere, perquè els 
homes i les dones ocupen posicions econòmiques i socials diferents i desiguals en la societat. El pressupost públic 
sustenta la capacitat dels governs per concretar les polítiques i al seu torn el desglossament pressupostari mostra 
la priorització que s’estableix entre unes polítiques i altres. En aquest sentit, els pressupostos públics tampoc són 
neutrals al gènere, tenen un impacte diferent per a dones i homes i encara per a diferents grups d’homes i dones. 
Alguns exemples que permeten il·lustrar aquesta afirmació: la disminució de subsidis per a aliments té un efecte més 
gran en les dones, ja que dins la població pobra les dones amb infants a càrrec estan sobrerepresentades. 

Un altre exemple: l’aprimament del sector públic pot fer augmentar les taxes de desocupació dels homes en els casos 
en què ells estan ocupats en major proporció en aquest sector. Aquests efectes diferenciats fan necessari, si cerquem 
avanços sòlids cap a la democratització de les societats i la igualtat entre homes i dones, examinar les implicacions de 
les polítiques i els seus pressupostos per a l’equitat, des de la planificació fins a l’avaluació dels processos públics. 
S’ha constatat que els pressupostos públics no assignen les despeses equitativament entre homes i dones. Les polí-
tiques i despeses dels governs en una sèrie d’àrees, entre elles les polítiques econòmiques, laborals, de finançament, 
de salut i educació, poden perpetuar o fins i tot aprofundir les bretxes entre homes i dones si no estan elaborades 
amb perspectiva de gènere.

Les iniciatives desenvolupades en el camp dels pressupostos pro equitat de gènere apunten a disminuir aquestes 
bretxes, procurant aliances entre els governs, el funcionariat  i la ciutadania per dissenyar, implementar, supervisar i 
avaluar polítiques i pressupostos equitatius. Aquestes iniciatives no sols revisen els mecanismes de definició pressu-
postària des d’una perspectiva de gènere, sinó també les estructures per a la participació ciutadana, la transparència 
del procés pressupostari, les avaluacions per resultats i la contribució d’aquests factors a la governabilitat democrà-
tica. 

La primera experiència dels pressupostos pro equitat de gènere es va emprendre a Austràlia fa dues dècades. Aques-
ta i la de Sud-àfrica, que es va impulsar el 1995, encara serveixen com a punt de referència per a molts dels projectes 
realitzats a diversos llocs del món, incloent la regió llatinoamericana, a partir dels anys noranta.
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Material de Treball I > Despeses Familiars 

(CASE, GETNET and UNIFEM, 2002)

Despeses per a
roba

Pagament d’interessos 
del préstec

Uniformes per a
l’escola

Llibres per a
l’escola

Entreteniment
Contribució per al

fons de pensió
Assistència

mèdica privada

Taxes de
contribució per a la

propietat

Diaris, revistes,
llibres Compra de mobles

Compte
d’estalvis

Alcohol Despeses extres Matrícules de
l’escolaDespeses del cotxe

Tabac

Despeses de la 
televisió percable

Articles de menjar
de luxeLloguer Regals

Vacances
Articles bàsics
d’alimentacióElectricitat

Diners pel
transport públic

Matrícules de la
universitat

Treballadors
domèstics

Estalvis pel club i
les excursions Aigua

Seguro de la
vivienda

Compra
d’electrodomèstics

Assegurances 
Cosmètica,perruqueria

Cura dels nens

Assegurança del
cotxe Telèfon fix

Cura dels
anciansTelèfon mòbil

Reparacions a
casa Cinema
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Material de Treball II > Categories de despeses

Articles Diners que els agradaria gastar

> Categoria u:

L’article que la seva 
família sempre
compra/paga

> Categoria dos:

L’article que la seva
família de vegades
compra/paga

>Categoria tres:

L’article que la seva
família difícilment
compra/paga
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Sessió 18  | Medi Ambient

> Objectius de la sessió:
• Fomentar en les participants el pensament crític sobre el medi ambient i cridar l’atenció sobre els seus usos no sos-
tenibles.
• Explorar la idea del canvi i les maneres d’aconseguir-lo.
• Considerar el paper que desenvolupen persones o grups involucrats en la presa de decisions relatives al medi ambient 
com el govern i les empreses privades.

Aquesta sessió intenta proveir les participants d’una mirada general al tema del medi ambient i a altres temes que hi 
estan relacionats. Com a persones que faciliten, intenteu fer tants enllaços entre local i global com siguin possibles, per 
tal de transmetre a les participants un sentit d’interconnexió entre el medi ambient i les accions humanes. Atès que 
aquesta és una sessió temàtica, intenteu recol·lectar fets i informació actuals sobre problemes ambientals que siguin 
rellevants a nivell local, en especial aquelles relacionades amb joves i dones joves. Les persones que faciliten han d’in-
formar-se sobre el departament local del govern que s’encarrega dels temes ambientals.

> Recursos per a la facilitació:

http://www.worldwatch.org
http://www.wedo.org
http://www.choike.org/nuevo/
http://www.diba.es/urbal12/castellano.htm; 
http://www.es.genderandwater.org/page/3570

> Introducció a la sessió

El medi ambient és tot allò que ens envolta, les condicions, circumstàncies i influències que ens envolten i afecten 
a cadascuna de nosaltres. Això inclou residències, escoles, jardins, llacs, boscos, rius, ciutats, etc. Les persones, el 
progrés i el medi ambient es troben estretament relacionats. La contaminació, les malalties causades per l’aigua con-
taminada, els químics tòxics i els desastres naturals són alguns dels reptes ambientals que cal afrontar. Els recursos
naturals, la terra, l’aigua i els boscos s’estan degradant a passos alarmants en molts països, i quan s’esgotin no podran 
ser recuperats! Això ressalta la pertinència de la gestió sostenible i de la bona cura dels recursos del planeta.

> Activitat Preparatòria:
El nus humà. 10 - 15 min.

Objectiu i context de l’activitat: Adonar-se de la interrelació que existeix i que tenim cadascuna de nosaltres amb 
els altres dins un sistema. No podem viure aïllades. És fonamental mantenir-nos unides i ser solidàries per resoldre 
juntes els problemes.

Dividiu les participants en 4 o 5 grups. Repartiu-los per la sala de manera que cada grup gaudeixi de prou espai per 
moure’s lliurement. 

Demaneu a les participants que formin un cercle, espatlla amb espatlla. 

Demaneu-los que estenguin una mà cap al centre del cercle i agafin la mà d’una altra participant. 

Després digueu a les participants que estenguin l’altra mà cap al mig del cercle però, aquesta vegada, prenent la mà 
d’una persona diferent. No poden deixar-se anar! 

Expliqueu a les participants que ara hauran de desenredar-se en el cercle, sense deixar-se anar de les mans.

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores
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> Activitat U
Què estimes i què et fa enfadar? (Part u). Impulsem el canvi (Part dos). 60 - 80 min..

Objectiu i context de l’activitat:  Desenvolupar un pensament crític sobre el que està passant al nostre voltant. 
La part dos d’aquesta activitat és una continuació de la part u, que tracta de promoure un pensament més profund i 
crític en les participants pel què fa a impulsar canvis. Només cal que continueu amb la part dos de l’exercici si sentiu 
que les participants s’hi han involucrat i compromès durant la part u.

> Part u 
Què estimes i què et fa enfadar? Papelògraf, bolígrafs. 30-40 min.

Comenceu preguntant a les participants: “Estàs satisfeta amb el teu barri?”. A continuació dibuixeu dues columnes 
en un papelògraf i demaneu a les participants que pensin específicament en allò que els agrada i en allò que no els 
agrada dels seus barris.

Escriviu les respostes. Si fos necessari aquí teniu algunes idees que poden animar el debat: Condició dels carrers; 
condició de les cases; actituds de la gent; presència de flors, arbres, jardins; brossa; aigua bruta estancada; àrees de 
joc i d’aparcament. Quan ja tingueu respostes suficients demaneu a les participants que defineixin “barri”. Torneu 
a la columna M’AGRADA de la graella i pregunteu-los per què consideren importants els elements que formen la 
llista.

Suggeriments per a la facilitació
Escolliu un dels assumptes de la llista i pregunteu-vos el següent:

• Què passaria si algú arribés avui i s’ho endugués o ho canviés d’alguna manera?  Com us sentiríeu?
• Què us agradaria fer? Què faríeu?
• Qui és el responsable que els elements de la columna “m’agrada” romanguin al teu barri?

Repetiu l’exercici amb un element o assumpte de la columna “no m’agrada”. 

Pregunteu: Què es necessita per moure aquest assumpte a la columna “m’agrada”? Debateu tantes solucions com 
siguin possibles. 

Pregunteu a les participants si les seves idees poden realitzar-se. Per què? Per què no? Com poden fer que aquests 
canvis proposats es converteixin en idees possibles de realitzar?
“Els canvis positius triguen i és responsabilitat personal de cadascuna participar en aquest canvi”. Animeu a fer refle-
xions i donar idees sobre aquesta declaració.

>Part dos
Impulsem el canvi. Papelògraf, bolígrafs. 30 min.

Dibuixeu una segona graella en un full de paper gran.
Mireu la llista dels elements de la columna “no m’agrada” i classifiqueu-los en les columnes de la graella.

Allò que M’AGRADA del meu barri Allò que NO M’AGRADA del meu barri

• (...) • (...)
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Digueu a les participants que pensin de forma realista i pràctica sobre la quantitat de temps que caldria per tal que 
aquests canvis fossin possibles. 

Pregunteu-los si poden identificar com a mínim un assumpte que senten que poden assumir com a responsabilitat 
personal i que poden canviar. Com ho farien? Inicieu una pluja d’idees per animar la discussió al respecte.

Entregueu les Fitxes d’incidència política i promogueu el debat de les participants sobre les seves noves idees per a 
campanyes que puguin generar consciència i engegar el procés d’impulsar canvis (veure Introducció al manual).

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Heu descobert nous assumptes al vostre barri quan heu pensat i observat els elements de forma més crítica? Havíeu 
pensat sobre algun d’aquests assumptes abans? Per què creieu que hem de preocupar-nos pel medi ambient?

Aquesta activitat ens permet veure que existeixen nombrosos problemes ambientals al nostre voltant que és nece-
ssari que afrontem. Accions individuals i col·lectives són vitals per assegurar la sostenibilitat del medi ambient.

Hi ha departaments governamentals a nivell local i nacional que disposen de lleis i mandats ambientals; involucrar-los 
en una causa i fer-los responsables del medi ambient és de vital importància. Això significa que tenim una respon-
sabilitat cívica així com governamental amb el medi ambient. L’exigència principal és la necessitat d’augmentar la 
proactivitat.

>Activitat DOS
Joc de rols. Còpies o cartes del Joc de rols, Material de treball I. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Observar i analitzar la posició i els interessos de cada un dels actors que participen 
i decideixen en situacions que afecten el medi ambient, mantenint una postura crítica. A més a més, prendre cons-
ciència que per poder fer canvis és important prendre part activa en assumptes relatius al medi ambient.

Llegiu a les participants el següent relat:
El govern local acaba de fer públic que entrarà en negocis amb una gran companyia de tala d’arbres. El govern està 
atorgant drets absoluts a TALADORS LTDA. per la tala del 40 per cent dels arbres del bosc que envolta la teva ciutat. 
No ha mencionat cap mena de pla per reforestar l’àrea. Els bosc acull multitud d’animals i plantes i proveeix d’una font 
important de fusta i llenya a persones d’escassos recursos que no poden pagar el cost de l’electricitat.

Per al joc de rols:
• Digueu a les participants que ara generaran un debat basat en la situació descrita.
• Demaneu a dos voluntàries que assumeixin les posicions de periodistes i una tercera de moderadora.
• La resta de participants es dividirà en 5 grups: govern, representants de la companyia, Greenpeace, dones locals 
organitzades en aliança amb un grup d’ecofeministes i membres de la comunitat fectada. 
• Repartiu les cartes dels rols i permeteu que durant 15 minuts es facin amb el seu paper. 
• Recordeu a les participants que la idea és trobar una solució sostenible. Permeteu que el joc de rols es desenvolupi 
durant el temps que calgui, només detenint-lo o perllongant-lo segons les vostres consideracions.

A curt termini (ara)

• (...)

Canvis que SÓN possibles

A mig termini (en 6 mesos)

• (...)

A llarg termini (en més de 6 
mesos)

• (...)
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>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Demaneu a les participants que es reuneixin per discutir el que ha passat. Intenteu mantenir la discussió tan oberta 
com sigui possible, i oferiu la vostra orientació quan sigui estrictament necessari.

Suggeriments per a la facilitació 

Què han enregistrat les periodistes i quines han estat les seves impressions sobre el que ha succeït durant el 
joc de rols?
Com s’ha sentit cada grup assumint el seu rol? Ha estat fàcil trobar arguments?
Coneixen alguna situació ambiental similar?
Ha estat difícil arribar a una solució que tingui en compte tots els aspectes? S’ha donat prioritat a algun grup 
d’interès?

Moltes decisions que es prenen en relació amb el medi ambient són insostenibles i tenen un impacte directe o indi-
recte sobre les comunitats. Cada vegada es consulta menys al públic sobre aquestes qüestions.

> Fi de la sessió
Ronda de paraules: Demaneu a totes les participants que comentin breument el que han après o les lliçons que han 
extret de la sessió. Demaneu també que prenguin una decisió sobre algun punt que permetés salvar el planeta i que 
vulguin compartir amb el grup de forma voluntària.

>Tasques per a casa
Coneixes algú a la teva localitat que estigui involucrat en temes ambientals? 
Repartiu a les participants una còpia dels Materials de treball II i demaneu-los que investiguin a gent, organitzacions 
i institucions que duguin a terme accions en pro del medi ambient en l’àmbit local o internacional.
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Material per a la Facilitació

Gènere, Aigua i Medi Ambient (extracte)

Gender and Water Alliance
http://www.es.genderandwater.org/page/3570

Els rols i responsabilitats diferents de les dones i els homes en l’ús i la gestió dels recursos hídrics estan estretament 
lligats als canvis ambientals i al benestar de les persones. Això regeix tant per a la forma en què les dones i els ho-
mes afecten el medi ambient arran de les seves activitats econòmiques i domèstiques com per a la forma en què els 
canvis ambientals resultants afecten el benestar de les persones. Comprendre aquestes diferències de gènere és 
fonamental per al desplegament de polítiques orientades tant a millorar els efectes en el medi ambient com a enfortir 
la salut i el benestar de les persones. 

>Relacions i desafiaments de gènere en la gestió del medi ambient 
Les dones compleixen un paper gravitant en el sector del medi ambient, especialment en el maneig de les plantes i 
animals dels boscos, les zones àrides i els aiguamolls. Les dones del medi rural, en particular, mantenen una relació 
íntima amb els recursos naturals i la recol·lecció i producció de productes alimentaris, biomassa per a combustible, me-
dicines tradicionals i primeres matèries. En molts casos, les dones i infants pobres, en especial, recol·lecten llagosta, 
larves, ous i nius d’ocells per sostenir les seves famílies. 

Atès que el coneixement de les nenes i les dones es transmet de generació en generació, aquestes sovint desenvo-
lupen una comprensió exhaustiva del seu medi ambient, i més específicament de la biodiversitat que conté. La seva 
experiència en aquest camp els permet desenvolupar destreses valuoses en el maneig del medi ambient. Les dones 
tenen un important paper per complir en la preservació del medi ambient i la gestió dels recursos naturals, si s’ha 
d’aconseguir una producció ecològicament sostenible (PNUMA, 2004). 

>Desafiaments 
Participació pública en la presa de decisions 
La participació pública en la gestió del medi ambient és considerada cada vegada més com un component vital de les 
polítiques ambientals. Diverses conferències internacionals d’envergadura de la dècada dels noranta, entre elles la 
Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Rio de Janeiro, 1992) i la IV Confe-
rència Mundial sobre la Dona (Beijing, 1995), van reconèixer les contribucions de la dona a la gestió del medi ambient 
i van proposar accions per enfortir el rol de les dones en la presa de decisions. No obstant això, la participació de les 
dones en la formulació, planificació i execució de les polítiques ambientals ha estat limitada a tots els nivells, des del 
local fins a l’internacional. Quan les dones contribueixen al maneig ambiental, aquesta contribució es dóna general-
ment a nivell local. Per exemple, dones a Bangladesh, Mèxic, la Federació Russa i Ucraïna intervenen en la planificació 
i la gestió dels recursos d’aigua dolça, a través de col·lectius i cooperatives de dones. Mobilitzen comunitats i recursos 
per conservar i protegir serveis d’aigua neta i accessible. 

>Vulnerabilitat ambiental 
Els impactes de la degradació del medi ambient en la vida diària no són iguals per als homes i les dones. Quan el medi 
ambient es degrada, les activitats quotidianes de les dones, per exemple, la recol·lecció de combustible i aigua, re-
quereixen més temps, deixant menys temps lliure per a activitats productives. Quan l’aigua escasseja, les dones i els 
infants de les zones rurals han de recórrer a peu distàncies més llargues per recol·lectar aigua, i a les zones urbanes 
han de fer llargues cues en els punts comunitaris de distribució d’aigua. 
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Malgrat els seus esforços, les dones que viuen en zones àrides tendeixen a ser categoritzades com les més pobres 
entre els pobres, i no posseeixen cap mitjà per exercir influència i generar un canvi real. Ben sovint són excloses de 
participar en els projectes de desenvolupament i conservació de terres, les activitats d’extensió agrícola i les políti-
ques que afecten la seva subsistència de manera directa. Els homes prenen la major part de les decisions relaciona-
des amb el ramat i els animals, i fins i tot a les llars dirigides per dones els homes intervenen en el procés de presa de 
decisions, en la seva qualitat de membres de la família estesa. No obstant això, donada la importància de la contribu-
ció de la dona, la lluita contra la degradació de les zones àrides requereix un enfocament d’inclusió de gènere.

>Accés a i control sobre els recursos 
En molts països, els drets de les dones depenen del seu estat civil: les viudes i les divorciades sovint perden aquests 
drets. Fins i tot als països on la igualtat de drets a la terra està garantida per llei per a les dones, aquestes sovint no 
són conscients dels seus drets o es troben excloses pel costum de la propietat de facto de la terra. 

Les restriccions als drets de la dona a la terra debiliten la seva capacitat per accedir a informacions i recursos addicio-
nals. Impossibilitades d’usar les seves parcel·les com a garantia per accedir a préstecs, les dones tenen dificultats per 
adoptar noves tecnologies i contractar mà d’obra quan així ho requereixin. A més, les dones moltes vegades no poden 
accedir a altres serveis de suport com, per exemple, programes d’extensió i capacitació. Els agents d’extensió agrícola 
tradicionalment es concentren en els agricultors homes, fins i tot quan els homes treballen fora de les parcel·les i les 
dones esdevenen en agricultores primàries (Population Reference Bureau, 2002). 

>Maneig de conques 
No obstant això, les dones a vegades sí que participen en el maneig de les conques hidrogràfiques, per exemple, 
mantenint la cobertura forestal per reduir l’erosió del sòl, on sovint hi ha inundacions, sedimentació dels reservoris i 
canals navegables. No obstant això, els programes de capacitació sobre els aspectes tècnics i científics del desenvo-
lupament de conques solen estar dirigits a homes. La capacitació per a dones tendeix a concentrar-se en aspectes 
pràctics com ara la sembra d’arbres. Al final, això significa que les dones no posseeixen les destreses, el coneixement 
o la confiança necessaris per participar en les decisions comunitàries i assumir rols de lideratge en la gestió del des-
envolupament de conques (Pangare, 1998, FAO, 2003). L’anàlisi de gènere no ha estat inclosa com un component en 
la majoria dels projectes de desenvolupament de conques.

De la mateixa manera, l’impacte de desplaçar les poblacions locals per donar cabuda a projectes de construcció de 
grans preses rares vegades ha estat analitzat des d’una perspectiva de gènere (Baruah, 1999, FAO, 2003). En alguns 
casos, els planificadors sí que han estat conscients del cost de no incorporar consideracions de gènere en els plans 
de reubicació de la població, però rares vegades han pres mesures per posar-hi remei. En el projecte de construcció 
de la presa de Narmada en Gujarat (Índia) on es van ubicar les poblacions de l’àrea inundada, les dones van tenir més 
dificultats per recol·lectar els recursos forestals i de biomassa que requerien per a fins de subsistència. Tota l’aigua 
disponible es va utilitzar a la presa, i les terres adjacents es van tornar inaccessibles per a la població local (FAO, 
2003). 

>Cap a la integració de l’enfocament de gènere 
La posició que ocupen les dones en la conservació de la biodiversitat es pot enfortir mitjançant els següents tipus 
d’accions, orientades a integrar les consideracions de gènere en la planificació del medi ambient: 

• Millorar la recollida d’informació sobre l’ús, el coneixement, l’accés a i el control sobre els recursos per part de les 
dones i dels homes. Recollir informació desagregada per sexe constitueix un primer pas cap al desenvolupament de 
polítiques i programes amb enfocament de gènere. 

• Capacitar el personal operatiu i gerencial en la rellevància dels aspectes de gènere per als recursos hídrics i els 
resultats ambientals. 

•Establir procediments per incorporar una perspectiva de gènere en la planificació, el seguiment i l’avaluació de pro-
jectes ambientals. 
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• Facilitar oportunitats perquè les dones participin en les decisions sobre polítiques i programes ambientals a tots els 
àmbits, incloent-les com a dissenyadores, planificadores, executores i avaluadores. Les dones necessiten canals ofici-
als per expressar les seves preocupacions en relació amb el medi ambient i contribuir a les decisions sobre polítiques 
en la matèria. Diversos països han introduït mesures de discriminació positiva amb aquest fi. 

• Fomentar compromisos a tots els nivells —local, nacional i internacional— per integrar les preocupacions de gènere 
en les polítiques i els programes, a fi d’aconseguir un desenvolupament més equitatiu i sostenible. A nivell inter-
nacional, l’Organització de Dones per al Medi Ambient i el Desenvolupament (WEDO) va llançar l’Agenda 21 d’Acció 
de les dones en la Conferència de les Nacions Unides sobre el Medi Ambient i el Desenvolupament (Rio de Janeiro, 
1992), així com la versió més recent, Agenda d’Acció de les dones per la pau i per un planeta saludable 2015, durant 
la Cimera Mundial sobre el Desenvolupament Sostenible (CMDS) a Johannesburg el 2002. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en les polítiques nacionals del medi ambient, per mitjà d’una declaració de polí-
tica de gènere que evidenciï el compromís del govern; un document de referència per al personal tècnic que treballa 
en els programes nacionals; i un marc per a l’acció per desenvolupar la capacitat tant de les dones com dels homes 
per atendre les consideracions de gènere. 
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Material de Treball I > Joc de rols

GRUP D’INTERÈS DE DONES LOCALS
ORGANITZADES AMB UN GRUP 
D’ECOFEMINISTES

Vosaltres sou un grup d’interès de dones
locals que s’ha associat amb una organització
ecofeminista. Sou per tant un grup mixt,
però moltes dones disposen de recursos
escassos i depenen de l’accés al bosc per la
seva llenya.

Nota: Ecofeminisme és un moviment social que en-
tén que l’opressió de les dones i de la natura estan 
interconnectades. Analitza les connexions entre la 
dominació de dones i la monopolització de recursos 
i control de poder masculins.

MODERADORA

El teu rol és mantenir l’ordre en la reunió. Per-
met que cada grup parli 5 minuts per presentar 
la seva posició i a continuació obre la ronda de 
debat.

PERIODISTES

La vostra feina com a observadores és seguir
amb cura el debat i prendre’n nota per tal de
poder-ho utilitzar en la retroalimentació final.

REPRESENTANTS DEL GOVERN

Vosaltres sou membres del govern local que
ha decidit fer negocis amb una gran
companyia de tala d’arbres. Penseu que el
negoci serà beneficiós per a la ciutat, doncs
comportarà inversió. Creieu que la vostra
decisió és la correcta i la millor.

MEMBRES DE LA COMUNITAT 
INTERESSADA

Vosaltres sou membres de la comunitat
preocupades per la situació del medi 
ambient, i assistiu al debat programat, 
en rol d’observadores. No obstant, al 
final del debat teniu la possibilitat de fer 
preguntes i comentaris.

TALADORS LTDA.

Vosaltres sou d’una gran companyia
multinacional que té entre mans
diverses operacions de tala d’arbres en
països veïns. El vostre negoci és talar
arbres. Proveu de fer negocis que
permetin a la vostra companyia
treballar amb les mínimes restriccions
ambientals possibles. El vostre negoci
és talar, no protegir.

GREENPEACE

El vostre lema: ”Greenpeace existeix
perquè aquesta fràgil terra mereix una
veu. Necessita solucions. Necessita
canvi. Necessita accions”. Vosaltres sou
una organització sense ànim de lucre
d’àmbit internacional que gaudeix d’una
posició forta per prendre decisions, dur
a terme accions, defendre la
biodiversitat i el medi ambient en contra
les amenaces. Una de les àrees
prioritàries d’acció de la vostra
organització és la protecció d’antics
boscos.
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Material de Treball II

> Què és justícia ambiental?

La justícia ambiental és el dret a una qualitat de vida decent i segura per a persones de totes les races, ingressos i 
cultures en els medis ambientals en què viuen, treballen, juguen i aprenen. No podem tenir una societat i una econo-
mia sanes si no tenim cura del nostre medi ambient.

Dones i organitzacions que lluiten pel medi ambient

Moltes dones han estat líders importants en la justícia ambiental. Un exemple d’una dona que s’hi ha dedicat i com-
promès tota la vida és Wangari Maathai de Kènia. L’any 2004 fou guardonada amb el Premi Nobel de la Pau pels 
seus esforços. L’organització a la que pertany, el moviment Green Belt (Cinturó Verd), ha intentat reduir el dany 
causat per la desforestació i desertificació. Ha estat la líder de manifestacions de dones, n’ha mobilitzat a milers per 
plantar 30 milions d’arbres i ha dut a terme importants campanyes per a l’educació, la nutrició o altres assumptes 
vitals per a les dones. És un model per a moltes i les seves bones pràctiques s’han estès i multiplicat per tot el món. En 
honor de Wangari Maathai i en commemoració del Dia Internacional dels Drets Humans, el 19 de novembre de 2004 
es llançà una campanya anomenada “Planta un arbre per la Pau”. La campanya posa èmfasi en la connexió entre el 
medi ambient, la pau, els drets humans i la igualtat de gènere. 

Una organització que s’ha compromès per lluitar per la veu de les dones en la política global és l’Organització 
Ambiental i Desenvolupament de Dones (WEDO). La fita de WEDO és empoderar les dones com a prenedores de 
decisions per assolir justícia econòmica, social i de gènere, un planeta sa i en pau, i drets humans per tots.” Fes un cop 
d’ull a la pàgina web de WEDO a l’adreça http://www.wedo.org i allí trobaràs més informació sobre l’organització, 
les seves àrees temàtiques i els seus projectes.
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Sessió 19  | Salut

> Objectius de la sessió:
• Familiaritzar les participants amb l’àrea temàtica de salut i proporcionar-los eines per comprendre la relació entre salut 
i drets.
• Conèixer les Convencions internacionals sobre salut i drets i relacionar-les amb els contextos locals.

És molt important relacionar els temes de salut amb els nivells locals i amb l’accés als serveis sanitaris dels municipis. La 
facilitació ha de recollir informació actual que sigui rellevant a nivell local, sobretot pel què fa als joves i les dones joves. 
És fonamental informar-se abans i fer el recull de dades pertinents a les institucions de salut, l’accés a
les institucions, dades estadístiques, etc.

>Recursos per a la facilitació:

http://www.wildforhumanrights.org/hrtoolkit/callforinclusion/p4.html
http://www.gawh.org/
http://www.nodo50.org/mujeresred/salud.htm

Fonts: Benedek Wolfgang and Nikolova Minna, etc. (Editors) 2003: Undderstanding Human Rights. Manual on Human Rights Education, 
European Training and Research Centre for Human Rights and Democracy (ETC), Graz.

> Introducció a la sessió

La salut és un dret consagrat en nombrosos tractats internacionals i també en la Constitució, per tant, rep la categoria 
de dret constitucional i, en conseqüència, tots i totes tenim dret al seu gaudi.

Així, la salut es caracteritza per ser d’una banda un dret en sí mateix i, de l’altra, per ser condició habilitant per a 
l’exercici d’altres drets. En cap altre dret com en la salut s’observa la interdependència entre els drets tan clarament 
com en aquest, ja que al mateix temps, la salut depèn d’altres drets. Per tant, les condicions de salut d’una persona 
varien segons el grau de llibertat del qual disposi, és a dir, de l’accés als recursos que garanteixen l’exercici del dret a 
la salut. La salut depèn de molts factors com, per exemple, l’habitatge, l’accés a una alimentació adequada, tenir roba 
i feina, ser home o dona, nena o nen, l’edat, etc. Avui explorarem el dret a la salut i com les institucions de govern 
local faciliten l’accés als serveis de salut.

> Activitat U
Pluja d’idees: El meu cos, el meu dret. Fulls de papelògraf, marcadors, cinta per enganxar els fulls a la paret. 
45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Per moltes persones el concepte de salut no està prou desenvolupat per tal ’in-
cloure les àmplies necessitats de la societat i de la condició de l’individu. L’objectiu d’aquesta activitat és despertar 
la consciència sobre l’ampli abast de la salut, que va molt més enllà de “l’absència de malaltia”, i relacionar salut i dret 
a la salut. Aquesta activitat permet a les participants reconèixer els diferents elements que componen la condició 
d’òptima salut, a més de compartir idees amb altres membres del grup per crear un concepte comú.

Totes les participants, inclosa la facilitadora, s’asseuen a les cadires, col·locades en forma de cercle. Animeu una 
pluja d’idees amb el grup sobre la paraula salut. Deixeu que s’imaginin allò que associen a la salut. Si el grup comen-
ça poc a poc, demaneu que donin respostes ràpides per torns. Escriviu totes les idees en els fulls del papelògraf, prou 
grans com per que tothom pugui veure-les clarament. Cap idea ha de ser exclosa. Quan hagueu acabat, demaneu a 
una voluntària que llegeixi tot el que heu escrit.
 

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores
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Sessió 19
Salut

Suggeriments per a la facilitació
Orienteu les participants mitjançant preguntes com ara: 

• Què són els drets? Existeix el dret a la salut?
• Què vol dir tenir dret a la salut? (no-violència, llibertat sexual i reproductiva, etc.)
• Com es relaciona la salut amb la identitat de gènere? (Sexe, classe social, procedència, ètnica, orientació 
religiosa, etc.)

Recolliu les idees en els taulers.

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Doneu una definició de salut: Salut, tal i com fou declarada a la constitució de 1946 de l’Organització Mundial de 
la Salut (OMS) és: “un estat de benestar físic, mental i social complet, i no només l’absència d’afeccions o malaltia”. 
Aquesta perspectiva integral de la salut implica que, per tal de ser saludable, el cos, la ment i la situació social han 
d’estar en bones condicions. Ser saludable implica molt més que el sol fet de no estar malalt.

>Activitat DOS
Accés a serveis de salud.  Papelògraf, marcadors, cinta per enganxar els fulls a la paret, còpies del Material de 
treball I. 30 min.

Objectiu i context de l’activitat: Introduïu el concepte que el dret a la salut està estretament connectat amb la 
facilitat d’accés als serveis de salut, incidiu en el tema que les dones (de diverses edats, ètnies i nivells d’ingressos) 
d’arreu del món tenim serveis de salud inadequats.

Conduïu les participants a una discussió sobre dones joves i accés als serveis de salut.

Punts per discutir: Demaneu a les participants que pensin sobre obstacles específics que les dones joves han 
d’afrontar en l’accés als serveis de salut. Recolliu totes les idees sobre els fulls del papelògraf. Després de la discussió, 
entregueu les còpies del Material de treball I i reviseu-les amb el grup.

Suggeriments per a la facilitació
Guieu les participants a través de la idea següent: 

• La salut no és només l’absència de malaltia.
• La salut no només es relaciona amb el cos, també és benestar emocional i mental.
• Pregunteu al grup què entén per benestar.
• Quins són els problemes de salut als que les dones i les joves estem més exposades? (problemes relacionats 
amb la salut sexual i reproductiva, emocional i física, fruit de la violència).

Punts a discutir: 

Suggeriments per a la facilitació

•Creieu que les dones joves han de fer front a obstacles diferents per accedir als serveis de salut, a aquells que 
han d’afrontar les adultes?
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>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Quins poden ser alguns dels canvis necessaris per fer més accessibles els serveis de salut a les dones joves? 
Com podem engegar aquests canvis? 
A qui heu de dirigir-vos per fer sentir la vostra veu? 
Quines estratègies podeu utilitzar? (campanyes de sensibilització i reclam, petició, reunions amb representants del 
govern...) 

Els serveis de salut són un dret humà, com podem convertir-lo en una realitat per a totes, independentment del gè-
nere, l’estatus social, la procedència ètnica, edat, etc.? 

La violència contra les dones posa en perill la nostra salut. 
Quin tipus de servies i instal·lacions han de posar-se a disposició de les dones? 
Coneixeu alguna instal·lació o servei de salut a disposició de les dones?

Hem après que tenim dret a la salut, i que amb freqüència se’ns nega. Què podem fer, de forma individual, per millorar 
el nostre dret a la salut: és a dir, per saber com tenir cura del nostre cos, per prendre el control sobre les decisions que 
afecten el nostre cos, per tenir la valentia de protegir-nos a nosaltres mateixes, per dir no, per aixecar la veu i cridar 
l’atenció?

>Activitat TRES
Fem realitat el dret humà a la salut (Benedek and Nikolova, 2003). Papelògraf, marcadors, cinta adhesiva, còpies de 
l’organigrama de l’ajuntament, còpia del Material de treball II. 70 min.

Objectiu i context de l’activitat: L’objectiu de l’activitat és identificar les institucions comunitàries que tenen 
l’obligació de fer realitat el dret a la salut; despertar la consciència en cada un dels nivells de responsabilitat de la 
comunitat pel què fa a qüestions sobre salut, incloent-hi els governs local, regional, nacional i internacional. 

Recordeu a les participants que la salut és “l’estat de complet benestar físic, mental i social, no només la manca de 
malalties”.

Pregunteu a les participants quins elements i condicions són necessaris per fer realitat aquesta noció de salut en 
les seves comunitats.
>Primer pas. 20 min.
Pregunteu a les participants si coneixen o han sentit parlar d’alguna convenció internacional que garanteixi el dret 

(cont.) Suggeriments per a la facilitació

• Creieu que factors com l’edat, l’ètnia o l’estatus social estan d’alguna manera relacionats amb els obstacles 
per accedir als serveis de salut, o amb el tractament que una persona rep quan fa ús dels servies sanitaris?

• Se us acudeixen raons per les quals les dones joves no fan ús dels serveis sanitaris?

• Quines han estat les vostres experiències amb els serveis de salut: hospitals, metges, tractaments, etc.?

• Existeixen serveis i són accessibles per vosaltres? 

• Quins serveis poden millorar-se, quins serveis trobeu a faltar? 

• Creieu que utilitzar els serveis de salut és important per al vostre benestar?

• Rebeu ajut del govern per accedir a la salut, o bé els serveis són de caràcter privat?

• Us sentiu còmodes quan utilitzeu els serveis de salut?
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a la salut. 

Parleu-los d’algunes institucions d’aquest tipus i entregueu-los les còpies dels Materials de treball II. Agrupeu les 
participants en grups de 5 a 10 persones i demaneu-los que revisin els Materials de treball II. Permeteu que sorgeixin 
preguntes específiques per aclarir alguns termes, però absteniu-vos d’engegar una discussió general sobre el tema.

Demaneu a cada un dels grups que identifiqui les institucions responsables que haurien de complir amb les obliga-
cions del Dret a la Salut (podeu utilitzar l’organigrama de l’ajuntament)

Demaneu a les participants que s’asseguin en cercle de manera que puguin observar el full del papelògraf sobre 

Suggeriments per a la facilitació
Permeteu que les participants recullin les seves idees sobre les institucions de la comunitat, per exemple: 

Quin és el departament responsable de salut ?
Quins serveis ofereix ?
On poden adreçar-se les dones per rebre informació i ajuda?

la qual traçareu el mapa que identifiqui les institucions que proveeixen , supervisen i monitoritzen els serveis neces-
saris per fer realitat el Dret a la Salut.

>Segon pas. 20 min.
Les participants prenen nota de fins quin punt la institució està acomplint amb les expectatives de la comunitat.

>Tercer pas. 10 min.
Demaneu a les participants que es reuneixin de nou en el grup complet. Demaneu a la reportera de cada subgrup que 
faci servir el mapa i la llista d’expectatives per presentar les troballes del grup.

>Quart pas. 20 min. (si hi ha prou temps).
Demaneu al grup sencer que intenti consolidar les dades en un únic mapa i una única llista d’expectatives.

Suggeriments per a la facilitació
Deixeu que comparteixin les seves experiències amb els serveis de salut a nivell local. Animeules a pensar en 
l’última vegada que van anar al centre de salut. 

Com va ser aquella experiència?

Sessió 19
Salut

Suggeriments per a la facilitació
Permeteu-los proposar idees sobre què és necessari en les seves comunitats per millorar la situació de salut 
sobre algun problema específic, per exemple l’avortament, embarassos prematurs o VIH, i animeu-les a plan-
tejar solucions al problema.

Què voleu canviar?
A qui podeu contactar?
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>Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
Resumiu els resultats i deixeu que el grup decideixi sobre les accions, hipotètiques o reals, que es poden emprendre 
amb l’objectiu de fer realitat el dret humà a la salut a la seva comunitat. Per exemple, construir un centre de salut 
local, realitzar sessions d’informació, llançar programes de difusió de salut, etc.

> Fi de la sessió
Ronda de paraules. Totes les participants han de contribuir amb alguna frase sobre el què han après i aprofundit 
durant el taller. M
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Material per a la Facilitació

Concepció feminista de la salut (extracte)

Paula Irene del Cid Vargas 
http://www.nodo50.org/mujeresred/salud-lacuerda-picv.html

Una mirada feminista de la salut revisa la història, qüestiona la posició, condició i situació de dones i homes, els seus 
cossos i les seves vides i proposa formes noves de pensar i actuar en aquest camp. 

L’ordre de gèneres construït i reproduït en les nostres societats classifica i especialitza dones i homes en espais i 
activitats diferents (divisió sexual o genèrica del treball). Aquest ordre de gèneres ha construït els espais privat i 
públic. A les dones se’ls assigna l’espai privat, on realitzaran les activitats relacionades amb la reproducció social i la 
supervivència d’altres (criar, cuinar, planxar, rentar, cuidar, etc.). Als homes se’ls assigna l’espai públic. A les activitats 
de l’espai privat no se’ls concedeix valor econòmic ni social, mentre que les que corresponen a l’espai públic gaudei-
xen de major valoració i reconeixement social i econòmic. 

Si bé amb el “desenvolupament” de la societat les dones han fet incursió en l’espai públic, on generalment perce-
ben menor remuneració, les activitats de l’àmbit privat continuen assumides gairebé exclusivament per elles. Això 
comporta una sobrecàrrega de treball que es reflectirà posteriorment en diversos malestars. La impossibilitat de les 
dones per prendre decisions sobre el seu propi cos és un altre factor que es reflectirà en les malalties i malestars que 
pateixin.

La condició de salut de les dones depèn llavors de les seves particularitats anatòmiques i fisiològiques, la seva condi-
ció subordinada de gènere, la seva situació socioeconòmica, l’ètnia a què pertanyen, l’estat nutricional, la possibilitat 
d’utilitzar els serveis de salut, el comportament reproductiu, així com dels hàbits específics que danyin la situació de 
desenvolupament de la comunitat o societat en què es desenvolupen. 

>Enfocaments institucionals
Als anys seixanta, amb la preocupació per l’explosió demogràfica i la salut infantil, es van generar termes, conceptes 
i programes de salut maternoinfantil i supervivència en l’infància. Les dones van ser vistes llavors com un vehicle per 
frenar el creixement poblacional i mitjà per millorar la salut de la infància. 

El 1987 va sorgir el concepte de “maternitat sense risc” i es va treure de l’oblit l’elevada incidència de mortalitat 
materna, és a dir, la mort de dones relacionada amb l’embaràs i el part. La limitació d’aquesta visió és que s’enfoca 
exclusivament en aquelles dones que desitgen tenir fills o que estan embarassades i només indirectament aborda 
els problemes reproductius. 

En resposta a aquesta perspectiva estreta, a la proporció endèmica de les malalties de transmissió sexual (ETS) i del 
VIH/SIDA, a l’absència dels homes en els programes de planificació familiar —la qual cosa en redueix l’eficàcia— i a la 
necessitat d’atenció a joves en la seva sexualitat i en l’anticoncepció, va sorgir el concepte de “salut reproductiva”, el 
qual genera una varietat de projectes i programes. Alguns d’ells van rebatejar els projectes de planificació familiar, 
altres han vist les dones com a “població objectiu” per reduir la incidència d’ETS/SIDA i uns quants han desenvolupat 
processos formatius en drets relatius a la salut. 

En resum, ja sigui per assegurar la procreació o controlar-la, les dones han estat l’objecte o el mitjà. Aquesta visió 
restringida i misògina de la salut de les dones provoca que els seus problemes de salut siguin invisibilitzats, que es 
donin explicacions limitades de les seves causes i s’ignori la desigualtat entre dones i homes en l’accés als serveis. 
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Això, unit al discurs moralista sobre la salut femenina, ha servit com a recurs i estratègia per controlar el cos i la se-
xualitat de les dones. 

>La proposta feminista

Producte de la tradició política i intel·lectual del feminisme s’han realitzat accions i construït sabers que avui per-
meten reconceptualitzar la salut femenina com el resultat de l’alimentació, el treball i el descans; de l’absència o la 
persistència d’assossec i violència; de les cures prodigades socialment, institucionalment i personalment a cada dona 
i de les que es prodiga a ella mateixa. L’índole d’experiències sexuals i reproductives és fonamental en la configuració 
de l’estat de salut de les dones. 

En concordança amb aquesta concepció es plantegen accions respecte d’això: 
• Assumir que l’opressió femenina és construïda socialment. 
• Comprendre que patir, emmalaltir i morir per causes previsibles són situacions que poden modificar-se i evitar-se. 
• Entendre que la societat i la humanitat en el seu conjunt no poden considerar-se desenvolupades ni saludables si 
les dones continuen emmalaltint i morint per causes evitables. 
• Reconèixer el dret a la salut com a part del conjunt de drets humans de les dones. 
• Assignar i disposar de recursos adequats i realitzar accions positives destinades a satisfer les necessitats vitals de 
les dones. 
• Visibilitzar a les dones, els seus problemes i propostes d’acció. 
• Assegurar que es converteixin en subjectes de la seva salut i participin en l’elaboració de polítiques públiques i en 
la gestió de salut per al seu benestar i no sols per al benestar dels resta. 
• Donar una solució pràctica als problemes de salut de les dones per resoldre el deute ocasionat per la discrimina-
ció. 

Una concepció feminista planteja que el desenvolupament humà implica productivitat equitativa, ambient sa, amb 
possibilitats per treballar dignament, tenir una sexualitat satisfactòria, descansar, gaudir de benestar, en fi, viure 
amb qualitat. 

Fins que no siguem les dones les qui decidim sobre els nostres cossos i no es donin les condicions necessàries per 
gaudir d’una existència saludable i plena, la humanitat en el seu conjunt no pot dir que ha aconseguit els ideals de la 
modernitat i el desenvolupament. 
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Material de Treball I

Alguns factors que expliquen per què les dones no accedeixen als serveis
de cura de la salut. http://www.wildforhumanrights.org/hrtoolkit/callforinclusion/p4.html

> Confidencialitat: La manca de confidencialitat juga un paper fonamental en l’habilitat o el desig de les 
dones joves per accedir als servies sanitaris. Quan la informació que fa referència a una dona jove arriba al seu 
pare, tutor o s’escampa per la seva comunitat, la jove es resisteix i rebutja fer ús dels serveis sanitaris.

> Expectatives negatives: Els treballadors dels serveis de salut, tenen una idea preconcebuda del compor-
tament sexual de les joves, relacionada amb una determinada moral. Quan les joves accedeixen als serveis de 
salut, enlloc de rebre informació clara i útil sobre anticonceptius, la protecció i prevenció de malalties de trans-
missió sexual, les conseqüències de l’abús en el consum de certes substàncies, recursos en cas de violència, 
etc.; veuen com són sermonejades i jutjades. En aquest cas les joves no hi tornaran per mantenir un seguiment 
mèdic, i és possible que corrin la veu de manera que altres noies joves no hi accedeixin.

> Coneixement dels serveis: La promoció dels serveis de salut també afecta al seu ús, atès que sovint no
té en compte les necessitats i les raons de les dones joves, les quals perceben que aquests serveis van
dirigits a altres sectors de població (gent gran, persones de recursos escassos, ...).

> Activitat física: Les dones joves tenen un accés restringit a les activitats recreatives, en comparació als 
homes joves. Inhibir les dones joves a l’accés de l’esport, jocs físics i recreació, les afecta negativament tant a 
nivell físic, com mental i social.

> Pràctiques socials i culturals: L’accés als serveis de salut per part de les dones joves també pot veure’s 
influït per determinades pràctiques culturals en termes de consens, matrimoni i sexualitat. De les dones joves 
s’espera que, des de ben petites, assumeixin responsabilitats de dones adultes (la cura dels germans menors 
o desenvolupar tasques domèstiques), però alhora se les tracta com a nenes quan han de prendre decisions 
relatives als seus cossos i la seva salut. A més a més, malgrat que les lleis formals sobre el consentiment no 
són sempre escrites, algunes dones joves no accedeixen als serveis de salut reproductiva perquè senten por, o 
perquè els treballadors dels serveis de salut assumeixen rols de tutors o guardians i involucren un responsable 
en la presa de decisions sobre la salut de la dona jove.
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L’accés als serveis de salut està relacionat amb:

Disponibilitat > Salut pública funcional i instal·lacions públiques de salut, béns i serveis, a més de
quantitats suficients de programes disponibles.

Accessibilitat > L’accessibilitat a les instal·lacions, béns i serveis per a la salut implica la no discriminació,
l’accessibilitat física i la formació adient.

Acceptabilitat > L’acceptabilitat implica que totes les instal·lacions, béns i serveis de salut han de respectar 
l’ètica mèdica i ser culturalment sensibles a qüestions de gènere i a les necessitats dels cicles vitals, a banda 
de ser dissenyats per respectar la confidencialitat i millorar la salut de les persones implicades.

Qualitat > Significa que les instal·lacions, béns i serveis de salut han de ser científica i mèdicament apropiats 
i de bona qualitat.

http://www.wildforhumanrights.org/hrtoolkit/callforinclusion/p4.html
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Material de Treball II

Pacte internacional de Drets Econòmics, Socials i Culturals, 1966

Article 12
1.  Els estats part en el present Pacte, reconeixen el dret de tota persona al gaudi del més alt nivell possible de salut 
física i mental.

2. D’entre les mesures que hauran d’adoptar els Estats part en el Pacte, a fi d’assegurar la plena efectivitat d’aquest 
dret, figuraran les necessàries per tal de:

a) Reduir la mortalitat general, i especialment la mortalitat infantil, a més de treballar pel creixement sa dels in-
fants.
b) Millorar en tots els seus aspectes la higiene en el treball i en el medi ambient.
c) Prevenir i tractar les malalties epidèmiques, endèmiques, professionals i d’altres tipus, a banda de lluitar contra 
elles.
d) La creació de condicions que assegurin l’assistència mèdica universal i els serveis mèdics en cas de malaltia.

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona, 
1979

Els següents articles 19, 12 i 14 fan referència a l’accés a la salut i a la cura mèdica sense discriminació. Ells afirmen la 
igualtat de drets de les dones per accedir als serveis de salut, i hi inclouen la planificació familiar, els serveis adients 
per a la reproducció sexual i l’embaràs, i serveis de salut per a la família.

Article 10
Els estats part adoptaran totes les mesures adequades per eliminar la discriminació contra la dona, amb l’objectiu 
d’assegurar la igualtat de drets entre homes i dones en l’esfera de l’educació, i en particular per assegurar, en condi-
cions d’igualtat entre homes i dones:

a) Les mateixes condicions d’orientació en matèria de carreres universitàries i capacitació professional, accés als           
•   estudis i obtenció de diplomes en les institucions d’ensenyament de totes les categories, tant en zones ruralcom     
•   urbanes; aquesta igualtat s’haurà d’assegurar en l’ensenyament pre-escolar, general, tècnic, professional i tècnic    
•   superior, així mateix en tots els tipus de capacitació professional.
b) Accés als mateixos programes d’estudis, els mateixos exàmens, personal docent del mateix nivell professional i a 
•   locals i equipaments escolars de la mateixa qualitat.
c) L’eliminació de tot concepte estereotipat dels papers masculí i femení en tots els nivells i en totes les formes 
•   d’ensenyament mitjançant l’estímul de l’educació mixta i d’altres tipus d’educació que contribueixin a aconseguir    
•   aquest  objectiu i, en particular, per mitjà de la modificació dels llibres de text i programes escolars i de l’adaptació  
•   a aquesta finalitat dels mètodes educatius.
d) Les mateixes oportunitats per a l’obtenció de beques i altres subvencions per cursar estudis.
e) Les mateixes oportunitats d’accés als programes d’educació permanent, inclosos els programes d’alfabetització •    
•   funcional i d’adults, amb mires concretes a reduir, tan aviat com sigui possible, tota diferència de  coneixements •   
•   que existeixin entre homes i dones.
f) La reducció de la taxa d’abandonament femení dels estudis, i l’organització de programes per aquelles joves i dones 
•   que hagin deixat els estudis prematurament.
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g) Les mateixes oportunitats per participar activament en l’esport i l’educació física.
h) Accés al material informatiu específic que contribueixi a assegurar la salut i el benestar de la família, inclosa la  
    formació i assessorament sobre planificació de la família.

Article 12
1. Els Estats part adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en l’esfera 
d‘atenció mèdica, amb l’objectiu d’assegurar, en condicions d’igualtat, l’accés als serveis d’atenció sanitària, inclosos 
els que es refereixen a la planificació de la família.

2. Sense perjudici d’allò que disposa el paràgraf 1 supra, els Estats part garantiran a la dona serveis apropiats en re-
lació a l’embaràs, el part i el període posterior al part, proporcionant serveis gratuïts quan fos necessari, i asseguraran 
una nutrició adequada durant l’embaràs i la lactància.

Article 14
1. Els Estats part tindran en compte els problemes específics als que s’ha d’enfrontar la dona de les zones rurals i l’im-
portant paper que desenvolupa en la supervivència econòmica de la seva família, inclòs el seu treball en els sectors 
no monetaris de l’economia, i prendran totes les mesures apropiades per assegurar l’aplicació de les disposicions de 
la present Convenció.

2. Els Estats part adoptaran totes les mesures apropiades per eliminar la discriminació contra la dona en les zones 
rurals a fi d’assegurar les condicions d’igualtat entre homes i dones, la seva participació en el desenvolupament local 
i en la participació dels beneficis, i en particular li asseguraran dret a:
a) Participar en l’elaboració i execució dels plans de desenvolupament a tots els nivells.
b) Tenir accés a serveis adequats d’atenció mèdica, informació, assessorament i serveis en matèria de planificació •   
•   familiar.
c) Beneficiar-se directament dels programes de seguretat social.
d) Obtenir tots els tipus d’educació i formació acadèmica i no acadèmica, inclosos aquells relacionats amb l’alfabe-•   
•   tització funcional, altrament, els beneficis de tots els serveis comunitaris i de divulgació a fi d’augmentar la seva 
•   capacitat tècnica, entre d’altres.
e) Organitzar grups d’autoajuda i cooperatives amb l’objectiu d’obtenir igualtat d’accés a les oportunitats econòmi-•   
•   ques mitjançant el treball per compte propi o per compte d’altres.
f) Participar en totes les activitats comunitàries.
g) Obtenir accés als crèdits i préstecs agrícoles, als serveis de comercialització i a les tecnologies apropiades i rebre •   
•   un tracte igual en els plans de reforma agrària i de re – assentament.
h) Gaudir de condicions de vida adequades, particularment en les esferes de la vivenda, els serveis sanitaris, l’electri-•   
•   citat i el proveïment d’aigua, el transport i les comunicacions.
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Sessió 20  | Afers socials

> Objectius de la sessió:
• Comprendre què són els afers socials, especialment el concepte de pobresa i les seves implicacions de gènere.
• Afrontar afers socials i les seves connexions locals, nacionals i internacionals.
• Explorar afers socials que són importants i rellevants per les dones joves.

Ja que es una àrea temàtica, la persona que facilita ha de recollir informació actual sobre els afers socials rellevants a 
nivell local, en particular per la joventut i les dones joves. Així mateix la persona que facilita ha d’estar informada sobre 
el departament del govern local que s’encarrega dels afers o problemes socials.

> Recursos per a la facilitació:

http://www.eclac.cl/mujer/
http://www.eclac.cl/cgi-bin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/5/14795/P14795.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.
xsl&base=/mujer/tpl/top-bottom.xslt

Fonts: Boal, Augusto, 2002: Games for Actors and Non-Actors, 2nd Ed. Routledge, Taylor and Francis Group: London and New York.; 
Oxfam. 2004. Looking Behind the Logo: The Global Supply Chain in the Sportswear Industry. Oxfam: UK. Per a aquesta sessió s’han 
realitzat algunes adaptacions.

> Introducció a la sessió

En termes generals, els afers socials tracten qüestions socials, econòmiques i culturals posant èmfasi en la res-
ponsabilitat personal. Les qüestions de joventut, específicament aquelles relacionades amb dones joves, són afers 
que afecten àmbits com la família, les escoles i les comunitats. Poden referir-se també a afers globals. Alguns afers 
socials es relacionen amb la globalització com per exemple la salut i la SIDA, la pau i els conflictes, la violència i el 
crim organitzat, el racisme i la pobresa, el comerç just, el consum de drogues i molts altres. Aquesta sessió examinarà 
aquests afers locals i globals que afecten les dones joves participants com a individus i com a membres de la societat 
en el seu conjunt.

> Activitat Preparatòria
El vagó cec. 10 min.

Objectiu i context de l’activitat:  Aprendre què se sent quan es dirigeix, quan s’actua com a líder, sense oblidar que 
és fonamental saber escoltar i seguir indicacions. Entendre que, si bé és important tenir una líder en determinades 
situacions, no podem oblidar que la líder i la partidària depenen l’una de l’altra i que per això han de moure’s al mateix 
ritme per assolir els objectius que persegueixen com a equip. És important saber identificar-se amb un rol i després 
canviar-lo; i aprendre a confiar en les altres, doncs de vegades en depenem, i de vegades són les altres que depenen 
de nosaltres.

Agrupeu les participants en parelles. Una serà el vagó i l’altra la conductora. El vagó és cec i ha de ser dirigit al voltant 
de la sala per la conductora. Aquesta només pot usar una pressió suau per dirigir el vagó. Entre les dues hauran d’es-
tablir un codi per efectuar la conducció. Per exemple, pressionar el centre de l’esquena del “vagó” pot significar que 
ha de caminar cap endavant en línia recta; una suau pressió a l’espatlla esquerra pot significar un gir cap a l’esquerra; i 
una pressió més a prop del colze pot implicar un gir més brusc. Per canviar els rols, podeu picar de mans o dir “canvi”.

>Activitat U
Traçar la comunitat (Part u). Esferes de preocupació i d’influència (Part dos). 40-60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Només si es pensa i es considera l’entorn, les coses i les persones, es pot intentar 
assolir una comprensió més profunda sobre el lloc del que venim, quines són les circumstàncies socials i les qüestions 
que ens envolten i què es pot fer per canviar-les. Traçar la comunitat és l’activitat que intenta animar aquest procés 

Preparació per a la facilitació                                                                               Durada de la sessió: 2 hores
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de reflexió. Les participants pararan atenció a la seva comunitat pensant i elaborant una llista sobre allò que veuen 
per, després, a través de les Esferes de preocupació i d’influència intentar conferir-los sentit, examinant la seva posi-
ció, quines són les seves preocupacions i com poden impulsar el canvi.

>Part u
Traçar la comunitat. Materials per escriure i un ambient silenciós. 20-30 min.

Demaneu a les participants que tanquin els ulls i reflexionin sobre un dia típic a la seva comunitat. 

Digueu en veu alta: “Imagineu-vos que comenceu un dia de cada dia, pot ser un dia de classe, el cap de setmana o 
qualsevol altre moment. Podeu estar a casa, a prop del poble o a l’escola. Ara feu un passeig mental al llarg del dia. 
Penseu en les coses que veieu, en les olors, en els sons que escolteu i en els sentiments que us produeixen. En el 
camí cap a l’escola o cap o la ciutat, com són les persones, són o no són molt diverses? Hi ha deixalles per terra o aigua 
bruta? Penseu en quines de les coses que veieu, sentiu, escolteu o oloreu us fan enfadar, us preocupen, us espanten 
o bé, us agraden i us fan sentir felices. On es troben cadascuna d’aquestes coses?

Demaneu a les participants que prenguin nota de les imatges i de les preocupacions que tenen sobre un paper, i que 
escriguin on es troben aquestes coses en les seves comunitats. Després de 10 o 15 minuts, demaneu a algunes de 
les participants que comparteixin les seves imatges i preocupacions.

>Part dos
Esferes de preocupació i d’influència. Materials per escriure. 20-30 min.

Dividiu les participants en petits grups de 5 a 7 persones. Demaneu a cada grup que dibuixi tres cercles concèn-
trics. 

En el més petit, el que és al mig dels altres, les participants s’ubiquen a sí mateixes. Demaneu a les participants que 
facin una llista de tot allò que les preocupi, a la seva escola o a la comunitat, en tant que dones joves. Aquestes “Es-
feres de preocupació” s’inscriuen en el segon anell, el més extern. 

Demaneu a les participants que determinin sobre quines de les qüestions que han col·locat en l’anell poden tenir 
influència.

Aquestes “Esferes d’influència” estan ubicades en l’anell del mig. Al final de l’activitat demaneu als grups que pre-
sentin els seus cercles.

Suggeriments per a la facilitació
Intenteu que els grups pensin críticament 
sobre allò que han escrit en l’Esfera d’influència.

• Què podeu fer-hi?
• Què veieu? 
• Què resta fora? 
• Què és significatiu per a vosaltres?

  Tu

Esfera de preocupació

Esfera d’influència
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>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Quina és la diferència entre la llista de “Preocupacions” i la d’”Influències”? Per què són importants les qüestions que 
heu ubicat en l’”esfera de preocupació”? Què us molesta d’aquestes qüestions? Com podeu canviar-les o millorar-
les?

Mitjançant aquesta activitat es fa palès que en l’entorn més immediat, en el que viviu quotidianament, hi ha afers 
socials que preocupen. Molts d’ells romanen ignorats, i amb freqüència es donen per fets. No obstant, mentre més 
treballeu per impulsar canvis en l’”esfera d’influència”, aquesta s’anirà fent gran. Això vol dir que comenceu a tenir 
més influència per generar canvis sobre les qüestions de l’”esfera de preocupació”. El que importa és que depèn de 
nosaltres: Sigueu actives i impulseu els canvis que desitgeu!

>Activitat DOS
Mirar rere la marca: la història de la Mara. Còpies del Material de treball. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat:  La indústria tèxtil desenvolupa gran part de la producció a Llatinoamèrica i Àsia, 
i forneix un mercat de consumidors que volen l’última moda, la volen ja i a bon preu. La indústria es concentra en 
aconseguir el màxim benefici al menor cost. D’això en resulten, amb freqüència, condicions injustes per als treballa-
dors i treballadores tèxtils: Llargues jornades laborals amb salaris baixíssims i condicions laborals infrahumanes. Les 
maquiladores són un exemple molt clar d’un treball precari que realitzen milers de dones.

Aquesta activitat intenta proveir d’alguns elements d’anàlisi a les participants, per afrontar afers socials globals; per 
pensar sobre la situació de les persones que treballen sota aquestes condicions a les quals amb freqüència se’ls ne-
guen els drets bàsics de guanyar un sou digne i realitzar la feina sota condicions acceptables; així mateix, l’activitat 
també els servirà per considerar què es pot fer per impulsar el canvi, tant a nivell personal com col·lectiu, per intentar 
que les empreses es responsabilitzin de les seves accions.

Entregueu còpies del Material de treball I, i digueu a les participants que escoltaran una treballadora del tèxtil, del 
sector de roba d’esport, la Mara (mireu les notes per a la facilitació).

Quan acabi, pregunteu a les participants si tenen algun suggeriment sobre què es pot fer. Si el temps ho permet, en-
tregueu les Fitxes d’incidència política i demaneu a les participants que debatin idees sobre com impulsar el canvi.

>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Coneixeu o heu sentit altres històries similars? Què sabeu sobre aquest problema? Quins creieu que poden ser els 
factors o condicions que obliguen la gent a sotmetre’s a aquest tipus de feines i suportar aquestes condicions labo-
rals? Quines conseqüències negatives per les dones poden sorgir del fet de no tenir assegurances de salut ni serveis 
socials? Què passaria si alguna d’aquestes dones es quedés embarassada, sense assegurances de cap tipus, ni de 

Suggeriments per a la facilitació

És justa la situació de la Mara? 

Per què creieu que la Mara guanya tan poc? 

Penseu que aquestes empreses ajuden les dones a guanyar autonomia, atès que treballen i guanyen diners?

Les condicions en què realitzen la seva feina són discriminatòries i subordinants? 

Heu pensat en els drets del treballadors i les treballadores? 

Què es pot fer per canviar la manera de fer negocis de les grans empreses? 

Quines circumstàncies creieu que fan necessari que la Mara treballi sota aquestes condicions laborals?
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salut, ni prestacions per atur? La feina permet les dones cobrir les seves necessitats materials bàsiques, però, què 
ocorre amb la millora de la seva situació general? Què cal fer per canviar aquestes condicions? Què s’ha de canviar? 
Com aconseguir-ho?

> Fi de la sessió
Torns de paraula: Demaneu a les participants que diguin què els agradaria canviar sobre qüestions socials impor-
tants. Inicieu la ronda de paraules amb la següent frase: “Segons la meva reflexió, vull canviar...” o “En els meus som-
nis, el món no té...” Finalitzeu la sessió amb un fort aplaudiment per a totes.

> Tasca assignada per a casa
Digueu a les participants que escriguin el perfil de la seva comunitat, descrivint-ne i llistantne tots els aspectes 
positius i negatius.

Sessió 20
Afers socials
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Material per a la Facilitació

Pobresa i gènere (extracte)

Rosa Bravo - CEPAL 
http://www.eclac.cl/cgibin/getProd.asp?xml=/publicaciones/xml/2/14802/P14802.xml&xsl=/mujer/tpl/p9f.xsl&base=/mujer/tpl/top-bo-

ttom.xslt

Les estimacions tradicionals sobre pobresa es realitzen per a la unitat llar familiar i d’acord amb aquestes les dones 
pateixen pobresa extrema quan viuen en llars amb un ingrés per capita inferior a un dòlar diari. Des de la perspectiva 
de gènere, la definició de pobresa que utilitza l’ingrés de la llar com a unitat de mesura és àmpliament qüestionada, 
tant per suposar homogeneïtat en la distribució dels recursos entre els membres de la llar com per no incloure el 
treball domèstic com un recurs fonamental de la llar. La pobresa es reprodueix a través de la desigualtat en les pràcti-
ques distributives de la família i altres àmbits institucionals. Així, la pobresa de les dones s’assumeix com a producte 
de les relacions de gènere i necessita ser interpretada a la llum dels processos i pràctiques de les llars i d’altres insti-
tucions. D’altra banda, se la qüestiona per no considerar diferents dimensions del problema, que són particularment 
importants per a una millor comprensió de la pobresa de les dones per raons de gènere. Considerar dimensions com 
oportunitat, capacitat, seguretat i empoderament permet identificar diverses barreres de gènere que impedeixen a 
les dones accedir a millors condicions relatives de vida, és a dir, ser menys pobres.

> La pobresa des de la perspectiva de gènere

A la dècada de 1980, algunes feministes del tercer món van començar a analitzar el fenomen de la pobresa des d’una 
perspectiva de gènere. Van identificar una sèrie de fenòmens dins la pobresa que afectaven de manera específica les 
dones i van assenyalar que la quantitat de dones pobres era superior a la dels homes, que la pobresa de les dones 
era més aguda que la dels homes i que existia una tendència a un augment més marcat de la pobresa femenina, 
particularment relacionada amb l’augment de les llars amb direcció femenina. Per donar compte d’aquest conjunt de 
fenòmens es va utilitzar el concepte de “feminització de la pobresa”.

La divisió del treball per sexe, en assignar a les dones l’espai domèstic, determina la “desigualtat en les oportunitats 
que tenen com a gènere per accedir als recursos materials i socials (propietat de capital productiu, treball remunerat, 
educació i capacitació), així com a participar en la presa de les principals decisions polítiques, econòmiques i socials”. 
En efecte, les dones compten no sols amb actius materials relativament més escassos, sinó també amb actius socials, 
ingressos, béns i serveis a què té accés una persona a través dels seus vincles socials i culturals, educació formal i 
coneixement cultural que permeten a les persones desenvolupar-se en un entorn humà.  Com que aquests actius són 
més escassos per a les dones, aquestes es troben en una situació de major risc enfront de la pobresa.

Aquest menor accés de les dones als recursos, a causa dels espais limitats que se’ls assignen per la divisió sexual 
del treball i per les jerarquies socials que es construeixen sobre la base d’aquesta divisió, determinen una situació de 
privació en diferents àmbits socials, fonamentalment en tres sistemes estretament vinculats: el mercat de treball, el 
sistema de benestar o protecció social i les llars.

Una expressió de les limitacions que pateixen les dones per accedir a diferents tipus d’actius són les taxes d’analfa-
betisme. Si bé aquestes taxes que han afectat històricament les dones han descendit i la bretxa respecte dels homes 
ha disminuït, encara hi ha una quantitat més gran de dones entre els analfabets. El 1970 la taxa d’analfabetisme en 
la població de 15 anys o més era de 22,3% en el cas dels homes i de 30,3% en el cas de les dones, mentre que l’any 
2000 la taxa corresponent als homes aconseguia un 10,1% i la de les dones un 12,1%.
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A més a més, s’adverteix que les causes que impedeixen continuar els estudis en l’etapa adolescent mostren una 
clara diferència segons el gènere ja que les dones interrompen els seus estudis per dedicar-se al treball domèstic i en 
canvi els homes ho fan per dedicar-se al treball remunerat.

Una altra expressió de les limitacions que pateixen les dones es refereix a l’accés als actius materials. D’acord amb els 
mesuraments realitzats sobre la base de les enquestes en llars d’Amèrica Llatina, s’adverteix un augment significatiu 
de la participació econòmica de les dones als anys noranta, de 37,9% el 1990 a 42% l’any 1999. No obstant això, les 
taxes de desocupació són més elevades en el cas de les dones i la bretxa respecte dels homes ha incrementat amb el 
transcurs del temps. Per una altra part, és important assenyalar que independentment del nivell educatiu, les taxes 
de desocupació continuen sent majors per a les dones. Quant a les remuneracions, les dones reben un ingrés laboral 
mitjà inferior al dels homes i la bretxa és especialment accentuada entre les dones més qualificades. Pot apreciar-se 
una marcada discriminació cap a les dones, perquè en el conjunt dels 17 països d’Amèrica Llatina hi ha més dones en 
ocupacions que requereixen una menor qualificació, que ofereixen una remuneració inferior i que tenen una major 
precarietat i informalitat laboral, mentre que hi ha una menor quantitat de dones en ocupacions assalariades i ge-
rencials.

A més de destacar que la pobresa comprèn la carència de recursos materials, socials i culturals, la perspectiva de 
gènere reafirma el seu caràcter heterogeni, en tant homes i dones tenen responsabilitats i experiències diferents, i 
per tant els interessos i necessitats també són diferents. A partir de la dimensió relacional del concepte de gènere, 
en la mesura que es refereix a les relacions entre homes i dones, s’analitza la pobresa de les dones considerant 
tant l’entorn familiar com social. Respecte a la família, la perspectiva de gènere millora l’entesa de com funciona la 
llar, ja que mostra les jerarquies i la distribució dels recursos, i qüestiona d’aquesta manera la idea que els recursos 
a l’interior de la llar es distribueixen de manera equitativa i que les necessitats dels seus membres són iguals. La 
perspectiva de gènere apunta a més a més a una perspectiva multidimensional perquè es consideren els múltiples 
papers que exerceixen els homes i les dones a la llar, en el mercat laboral i en la societat, i factors com l’edat i l’ètnia, 
que s’interrelacionen amb el gènere.

Quant a les dinàmiques de la pobresa, la perspectiva de gènere assenyala la importància d’entendre el fenomen com 
un procés i no com un símptoma, i evita d’aquesta manera les mirades estàtiques, és a dir, “la pobresa com a foto”, 
que “naturalitza i congela les relacions socials, dóna compte escassament de les relacions del sistema de gènere i 
generació, no permet entendre els processos previs ni potencialitats i no permet entendre la pobresa en dimensions 
històrica macro social i micro a la llar”.

Una altra de les contribucions de la perspectiva de gènere a l’anàlisi de la pobresa ha estat fer visible la discriminació 
tant en l’àmbit públic com a l’interior de les llars, la qual cosa posa de manifest en ambdós casos les relacions de poder 
i la distribució desigual dels recursos. 
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Material de Treball I

Mara’s Story

La Història de la Mara

• Cuso pantalons tot el dia.
• El meu rècord és cosir 120 parells de pantalons 
en una hora.
• Guanyo 75 centaus l’hora.
• En un dia normal, n’haig de cosir 960 parells.

© Oxfam 2004
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El Dia de la Mara

• Començo a treballar a les 7:30h. 
• Les hores extra comencen a les 16 h.
• De vegades no paro de treballar fins les 20 h.
• No tinc permís perb descansar ni una estoneta.

© Oxfam 2004

Mara’s Day
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Què hem de fer davant aquesta 
situació?

© Oxfam 2004
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The Global Supply Chain

Pictures © Brick 2004

La Cadena Global de 
l’oferta

• Consumidors/consumidores i
atletes.
• Botigues.
• Grans marques.
• Fàbriques a països en vies de
desenvolupament.
• Treballadores de les fàbriques.

© Oxfam 2004
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Material de Treball I (cont.) 

>Llegiu en veu alta:

>Imatge 1: La història de Mara
La Mara és només una entre milions de treballadores de fàbriques tèxtils, sector esport, d’arreu del món. Té 25 anys 
i treballa en una fàbrica de Lima, la capital de Perú. La fàbrica produeix roba esportiva per a empreses de renom, 
Nike, Reebock, Adidas. La Mara abans vivia al camp, però allà no hi havia feina. Les grans marques de roba esportiva 
ja no fabriquen els seus béns en els països rics, com ara Estats Units. Ara, gràcies al desenvolupament de les comu-
nicacions, els mitjans de transport i la tecnologia, les empreses poden organitzar la seva producció en aquells països 
on la mà d’obra és més barata. Les empreses s’estalvien molts diners traspassant les fàbriques tèxtils a països com 
Bangladesh, Turquia, Perú, Bolívia, Brasil, Tailàndia o Marroc. Això podria representar una bona notícia per la gent 
d’aquest països, ja que veuria la possibilitat de guanyar un sou, però amb freqüència alarmant els sotmet a condicions 
de semiesclavatge.

La Mara ha de cosir 120 parells de pantalons esportius en una hora. Guanya prop de 30 dòlars al mes, que poden 
ascendir a 33 si fa hores extres. Les grans marques obtenen enormes beneficis, gràcies a que paguen un sou de fam 
a la Mara. Per exemple, l’any 2003 la Nike va obtenir uns beneficis bruts de 1.123 milions de dòlars. La Mara ni tan 
sols pot comprar-se els pantalons que ella mateixa produeix.

>Imatge 2: El dia de la Mara
La jornada laboral de la Mara dura com a mínim 8 hores, però molt sovint ha de treballar hores extres per assolir fites 
de producció, la qual cosa implica que moltes vegades la seva jornada s’allargui fins a 12 hores diàries. En cas que no 
s’assoleixin les quotes de producció establertes, l’empresa li retalla el sou. Imagineu-vos el seu cansament i la seva 
impotència.

>Imatge 3: La cadena d’oferta global
Treballadores com la Mara són l’última peça de la cadena d’oferta global de roba esportiva, que connecta la gent arreu 
del món, però d’una manera injusta. 
Els consumidors i consumidores volen posseir l’últim model de sabates i roba esportiva, i els volen de marca. 
Els establiments atrauen els consumidors amb els articles d’última moda.
Les grans marques de roba esportiva gasten milions de dòlars promocionant els seus productes i patrocinant estrelles 
de l’esport. La producció de manufactures es troba desplaçada a països pobres amb regulacions laborals insuficients, 
la qual cosa fa que la diferència entre els guanys i els costos sigui abismal a favor dels primers. Treballadores com 
la Mara pateixen jornades laborals eternes per un salari molt baix, manufacturant roba d’esport. Les condicions són 
generalment molt dures i la seva salut se’n veu afectada.

>Imatge 4: Què hem de fer enfront d’aquest fet?
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> Objectius de la sessió:
• Reflexionar sobre l’educació com una qüestió de drets per a la dona, remarcar la importància de la igualtat i no només 
de l’accés a l’educació.
• Promoure algunes propostes per a la incorporació de les nenes al sistema escolar.
• Conèixer l’existència del currículum ocult.

> Recursos per a la facilitació:

http://www. choike.org 
http://www.repem.org.uy  
http://www.unesco.cl
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/septiembre/Pags.%20Interiores%2064/incert64.htm  
http://educacion.jalisco.gob.mx/consulta/educar/07/7annlga.html

Fonts: GROSS, DOMINIQUE (2003): Enseñanzas y buenas prácticas en proyectos de educación en países en vías de desarrollo. OPE-SECIPI. 

> Introducció a la sessió

L’agenda principal de la política internacional va posar de manifest les avantatges socials que deriven de l’educació 
femenina. Considerant l’educació de les dones com un instrument per satisfer metes del desenvolupament (com per 
exemple, el desenvolupament econòmic, el descens en les xifres de fertilitat, etc.), generalment l’educació es mesura 
en termes d’accés a l’educació formal (institucions educatives) i del descens en les xifres d’analfabetisme.
Així, l’educació de les dones es percep com una tasca de les dones i no com un dret de les dones.

El discurs feminista crític situa la fita de l’equitat de gènere a través de l’educació en el context de drets i capacitats. 
Per tant, les altes xifres de la falta d’accés a l’educació de les dones s’han de vincular amb les relacions de poder i de 
gènere que mantenen les dones en una posició subordinada. Per tant, si es vol aconseguir l’equitat de gènere sota 
una comprensió feminista cal una definició més àmplia d’educació. Això implica que l’educació s’ha de considerar en 
un context més ampli dins de les polítiques socials i econòmiques que limiten l’accés als recursos disponibles.

Si es continua tractant l’educació com un sector al qual han d’accedir les dones i no com un dret propi de les societats 
democràtiques, l’accés total a l’educació formal i a acabar els cicles educatius, com passa en molts països europeus, 
mai garantirà que quan les dones acabin els seus estudis tinguin accés en l’àmbit laboral i polític a càrrecs de presa 
de decisions (directius).

> Activitat U
Què significa educació? 35 - 45 min.

Objectiu i context de l’activitat: Iniciar el tema de l’educació amb les idees, conceptes i experiències de les parti-
cipants. Això ajudarà a la facilitadora a entendre millor les joves, a saber el seu nivell de coneixement i problemàtica 
al respecte, què pensen, quines vivències han tingut, etc. i així, juntes, per mitjà del diàleg, reflexionar sobre aquest 
tema.

> Pas I:  
Feu unes preguntes introductòries sobre el que significa educació.

Preparació per a la facilitació                                                                              Durada de la sessió: 2 hores 

Sugerencias para la facilitación 

Què s’entén per educació?

És un dret? 

Per què i per a què es necessària l’educació?

Tenim dret a l’educació pel propi benestar?

Quins aspectes rellevants per a la vida s’aprenen amb 
l’educació? 

Què succeeix amb les habilitats que es necessiten a 
la vida?

Quins valors i quines habilitats aporta l’educació?
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Recolliu les idees de les participants i anoteu-les en un papelògraf.

>Pas II
Reflexió sobre els espais educatius.

Pregunteu a les participants si consideren que l’educació només està relacionada amb l’escola o amb l’educació 
formal i si reconeixen altres espais d’educació.

Demaneu que formin grups de treball i que responguin a les preguntes següents per desenvolupar en cada grup un 
mapa d’aquests espais juvenils (per exemple: església, espais no institucionalitzats com les cases ocupades, colles, 
associacions esportives, associacions polítiques, etc.) on s’eduquen a part de l’escola o la universitat:
> Què apreneu en aquests espais?
> Què no apreneu en aquests espais?
> En quins espais s’eduquen les noies i els nois?

Quan hagin passat 20minuts, reuniu tots els grups per compartir idees i experiències.

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Emfatitza que l’educació és un dret humà integral de les dones que va més enllà de l’accés a l’educació formal. No 
es pot obviar la relació entre accés, permanència i qualitat d’educació. Això significa que s’aprèn desafiant les desi-
gualtats de gènere. El fet de tenir igualtat d’accés no significa ni haver acabat el cicle formal ni que estigui garantida 
la qualitat de l’educació que rebem. 

A més, és important reconèixer que els processos d’aprenentatge es donen tant en l’àmbit de l’educació formal com 
en el de la no formal i en el de l’educació informal.

>Activitat DOS
Igualtat en l’accés a l’educació formal. 35 min.

Objectiu i context de l’activitat: Reconèixer que l’accés igualitari a l’educació formal és un factor decisiu en l’obten-
ció d’un treball remunerat o d’una bona feina. No obstant això, en general, en els països europeus la igualtat d’accés 
a l’educació s’ha aconseguit totalment, tot i que això no garanteix l’accés al món laboral, ni específicament a càrrecs 
directius amb presa de decisions, ni la participació política de les dones. Per què?

Feu un recorregut històric amb les participants per la seva experiència familiar.
Demaneu a les participants que formin grups i que facin un recorregut històric a partir de la pròpia experiència fami-
liar

Després de 20 minuts reuniu de nou els grups i compartiu entre totes els resultats d’aquesta reflexió. Basant-vos en 
aquests resultats, pregunteu a les participants quines són les carreres o estudis superiors que han escollit les dones 
i els homes de les diferents generacions.

>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
En general, existeixen carreres femenines com, per exemple, psicologia, infermeria, magisteri, etc. que estan relacio-
nades amb tenir cura dels demés.

Suggeriments per la facilitació

Fins a quin grau heu estudiat?
Fins a quin grau han estudiat els vostres pares, mares, germanes, germans, avis, àvies, etc.?
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Guieu un debat sobre les idees que influeixen dones i homes en l’elecció de la professió. Intenteu demostrar que la 
idea d’aquesta elecció es basa en la diferència sexual que es transforma en desigualtats estructurals. Això ens porta 
a l’activitat següent que se centra en el concepte de treball.

>Activitat TRES
El currículum ocult. Papelògraf, còpies del Material de treball I. 40-50 min.

Objectiu i context d’aquesta activitat: Conèixer l’existència del currículum ocult en l’educació y fer una reflexió 
sobre el concepte. Còpies del Material de treball I.

Suggeriments per a la facilitació

Sabíeu que existia el currículum ocult?
Què suposa per a les joves la seva existència?
Creus que perjudica el futur de les nenes?
Quines avantatges o inconvenients té l’existència del currículum ocult per a dones i homes joves?

Anoteu tot en el papelògraf per compartir els comentaris i fer la reflexió conjunta a la plenària.

>Retroalimentació i resum de l’activitat TRES
És important deixar clar que el currículum ocult de gènere és el conjunt interioritzat i no visible, ocult per al nivell 
conscient, de construccions de pensament, valoracions, significats i creences que estructuren, construeixen i deter-
minen les relacions i les pràctiques socials d’homes i dones i entre homes i dones,  és a dir, les relacions de gènere.

El currículum és una eina fonamental per a la comunitat escolar: ministeri, alumnat, personal docent. Però el cas és 
que aquest currículum porta en si mateix unes conceptualitzacions no escrites, per això ocultes, que tenen a veure 
amb les relacions de gènere en un determinat context. Per això el currículum real no és només les matèries que s’es-
tudien en el sistema escolar sinó que inclou els rols, les valoracions i les normes socials per a cada gènere.

Part del futur vocacional i professional diferent per als nens i per a les nenes es delinea en els jocs infantils, que 
tenen diferents exigències (cognoscitives, afectives, corporals i emocionals) relacionades amb allò que s’ha establert 
per a cada gènere i que, sense dir-ho clarament, contenen diferent preparació en valors, pràctiques socials i habilitats. 
Al nen se li permet ser més audaç, aventurer, se li fomenta la capacitat per córrer riscos i la llibertat que això implica, 
i així, en el seu futur podem trobar llicenciatures encaminades al desenvolupament del pensament científic o a l’èxit 
empresarial. Fins i tot aquells nens que no poden accedir als estudis universitaris tenen en el seu imaginari l’èxit 
públic i la possibilitat de respondre a les exigències que aquest comporta, mentre que els jocs acceptats i fomentats 
entre les nenes les acosten a les professions definides per a les dones (infermeria, magisteri, psicologia) que tenen 
més relació amb els valors dedicats a cura de l’altra gent. 

>Activitat QUATRE
Cinc preguntes bàsiques sobre l’assistència a classe de les nenes. Papelògraf, còpies del Material de treball II. 
45 min.

Objectiu i context d’aquesta activitat: Reflexionar sobre diferents aspectes a tenir en compte per fomentar l’es-
colarització de les nenes.

A partir de la lectura del text feu un debat relacionat amb les preguntes següents:
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Anoteu-ho tot en el papelògraf per compartir els comentaris i fer la reflexió conjunta a la plenària.
 
>Retroalimentació i resum de l’activitat QUATRE
Emfatitzeu que el sistema escolar és un reflex de la societat en què s’inscriu perquè l’escola és producte de la so-
cietat i pretén perpetuar-la, per això es donen, com a la resta d’àmbits, greus injustícies cap a les nenes, a més de la 
seva invisibilitat per a una part del professorat. 

En moltes escoles les nenes i els nens realitzen tasques en relació amb els seus rols de gènere: per exemple, les ne-
nes escombren l’aula mentre els nens ordenen la taula per al professorat. Així, des del professorat es perpetuen els 
rols de gènere. També és molt important destacar la visió que donen els llibres de text sobre les relacions de gènere, 
tant de les imatges com de les lectures plantejades.

> Fi de la sessió
Feu una ronda de paraules per compartir les visions de les participants sobre allò que han après i pregunteu-los quin 
és el seu rol com a dones joves i què poden fer per canviar-lo.

Suggeriments per a la facilitació

Què us semblen aquestes preguntes?  En podríem pensar altres? 
Què vol dir “normes que les exclouen”?
Alguna vegada heu detectat que un llibre de text us discriminava?
Quina relació hi ha entre l’escolarització de les nenes i la seguretat?
Què en penseu, dels beneficis per als nens?

Sessió 21
Educació
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Material per a la Facilitació

Promoure l’educació de les nenes

És obvi que no hi ha solucions senzilles al problema de la falta d’educació de nenes i adultes. Les raons de la seva 
poca participació són socials, culturals, econòmiques... Per això fa falta un enfocament multidisciplinari. En tot cas, 
per promoure l’educació de les nenes ha d’existir un marc d’inversions i de polítiques educatives que siguin coherents 
amb el foment de la participació de les nenes, i possiblement calgui anar més enllà dels ministeris d’educació o de les 
seves delegacions territorials, implicant-hi altres organismes que siguin tan o més receptius i interessats a promoure 
la igualtat de gènere. Els models d’actuacions es poden generalitzar sempre que s’adaptin a les condicions locals, i si 
es té en compte que qualsevol element afecta tota la resta. En cada regió o zona és important identificar els obsta-
cles concrets a què s’enfronten les nenes per anar a escola. 

Les sinergies augmenten els resultats si l’educació de les nenes es té en compte a nivell nacional, regional i local. I, 
a vegades, l’educació de les nenes pot enfocar-se com a educació per a tots i totes en comptes d’educació per a un 
col·lectiu, tal com s’ha exposat.

Alguns dels mitjans perquè les nenes i joves vagin a escola són:
• Incrementar la proporció d’inversió en educació primària.
• Enfortir les institucions responsables de l’educació primària, en el sector públic i en el privat.
• Comptar amb “agents de canvi” —pares, mares, professorat, policia...—, implicar-los en el procés i promoure’n el com-
promís.
• Les accions han d’incloure comunicació i han d’estar integrades en polítiques més àmplies.
• Augmentar l’oferta d’escoles prop de les noies.
• Concebre escoles que siguin llocs acceptables per a les noies.
• Eliminar o minimitzar els obstacles a la participació de les noies: seguretat, costos d’escolarització,  normes i textos 
que les exclouen.
• Contractar professores.

I perquè les noies no sols comencin l’escolarització sinó que l’acabin és necessari:
• Construir escoles prop d’on viuen, alhora que es millora la seva seguretat.
• Reduir o suprimir els costos de la seva educació (entre altres, beques).
• Fomentar que les casades o embarassades segueixin a l’escola.
• Implicar les mares (i els pares) en l’educació dels seus fills, i especialment de les seves filles.
• Promoure els vincles entre l’educació de les noies i l’educació de dones.
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Material de Treball I

> Un currículum escolar treballat des d’una perspectiva de gènere  (extracte)
 
María Hortensia Coronel 
http://www.correodelmaestro.com/anteriores/2001/septiembre/Pags.%20Interiores%2064/incert64.htm

El reconeixement social del fet que les dones tenen els mateixos drets que els homes és recent. Néixer home o 
dona encara determina assumir papers diferenciats en la societat. La llei garanteix la igualtat, però la pràctica social, 
les mentalitats i les actituds de les persones no es canvien amb les lleis; per això és necessari intervenir directa-
ment reconeixent la discriminació que encara comporta ser dona, per poder eliminar-la a través d’accions concretes. 
L’educació és un dels pilars bàsics per evitar les desigualtats socials. 

Els estereotips encara vigents en la societat es confirmen i reprodueixen en el sistema educatiu i moltes vegades no 
són detectats ni corregits. Les nenes i els nens reben una pressió social dels pares i de les mares, de la publicitat, del 
món social i de la pròpia institució educativa. Tot els va influint perquè es considerin “diferents” a l’hora de realitzar 
les seves eleccions i moltes vegades les fan més en funció del sexe que posseeixen que dels desitjos i aptituds que 
tenen.

La ciència, la història, la política i la cultura estan fonamentades sobre els valors masculins i els femenins han quedat 
desplaçats. Els valors dominants pertanyen al gènere masculí. Es fa necessari, per tant, reflexionar sobre la inter-
relació que es produeix a les aules entre allò masculí i allò femení per potenciar l’intercanvi i la valoració d’ambdós 
aspectes. L’objectiu final de la tasca educativa és formar persones, individus amb integritat personal i expectatives 
pròpies mancades de prejudicis; éssers lliures que puguin decidir com ser i què fer.
En conseqüència, cal actuar en camps concrets com ara:

• el combatre de los estereotipos sexistas en el material escolar
• el combatre de los estereotipos sexistas en los currículos
• fomentar el canvi d’actituds en el magisteri i el professorat amb la formació bàsica i permanent.

Per això s’hi hauran d’incloure els problemes de gènere i fer conèixer la teoria que, basada en investigacions, permet 
saber els mecanismes que impedeixen la real igualtat d’oportunitats.
Perquè els mestres i les mestres puguin transformar-se en vertaders promotors d’aquesta igualtat d’oportunitats 
i generar-la en la seva pràctica han de, en primer terme, formar-se incloent la perspectiva de gènere en el seu 
bagatge teòric i com a dimensió d’anàlisi del currículum i dels vincles que es desenvolupen a l’aula. Si no comencen 
per acostar-se a aquesta teoria i l’agafen, la injecten fortament, no com a “discurs dit”’ sinó com a “discurs elaborat, 
construït”, no serà fàcil realitzar transformacions autèntiques. És veritablement fàcil trobar mestres que concordin 
amb aquestes postures; el que no és fàcil és veure concretada en la pràctica la vertadera igualtat d’oportunitats. El 
simplisme de l’anàlisi que parteix d’una lectura dels programes escolars sense la perspectiva de gènere, la convicció 
que aquesta igualtat ja està concretada quan no es discrimina negativament les nenes en la pràctica a l’aula o en les 
activitats escolars i la tranquil·litat que dóna la legislació vigent, poden contribuir a perpetuar el sexisme de forma 
moltes vegades involuntària.
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Material de Treball II 

> Cinc Preguntes Bàsiques sobre l’Assistència a Classe de les Nenes

1. Quines són les millors estratègies perquè les nenes vagin a escola?
• Incrementar la proporció d’inversió en educació primària tant en el sector públic com en el privat.
• Augmentar l’oferta d’escoles prop d’on viuen les nenes i acceptables per a elles.
• Promoure el compromís de les comunitats amb les escoles.
• Eliminar o minimitzar els obstacles a la participació de les noies: seguretat, costos d’escolarització i normes 
que les exclouen.

2. Com es pot millorar la qualitat de l’educació de les nenes?
• Promovent un diàleg i una reflexió sobre la qualitat, en què puguin participar tots els actors implicats.
• Impulsant la definició dels components d’una educació de qualitat per part dels donants internacionals.
• Millorant els materials didàctics i els llibres de text, i que aquests promoguin activament la igualtat de gène-
re.
• Formant al professorat sobre temes relacionats amb la igualtat entre homes i dones.

3. Quines són les formes d’ajudar a les nenes perquè completin una educació bàsica?
• Cal construir escoles prop d’on viuen, alhora que es millora la seva seguretat.
• És necessari reduir o suprimir els costos d’educació de les nenes.
• La implicació de les mares en l’educació de la seva descendència, i especialment de les seves filles, és molt 
important. Les casades o embarassades haurien de poder continuar anant a escola.

4.Es veuen afectats els nens?
• Totes les iniciatives que se centren en les nenes acaben beneficiant també els nens: més pressupost, més 
qualitat, més atenció a l’educació.
• El personal docent femení és, moltes vegades, preferit per ser menys violent.

5. Com poden aconseguir-se resultats sostenibles?
• Amb la mobilització i la col·laboració de tots els agents socials.
• Posant en pràctica els principis d’igualtat i equitat.
• Amb un major compromís dels governs i els donants a favor de l’educació de les nenes.
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Sessió 22  | Treball 

>Objectius de la sessió:
• Promoure una consciència crítica respecte al concepte de treball en la seva dimensió productiva, reproductiva i comuni-
tria.
• Reflexionar sobre les desigualdes de gènere a l’accés al treball

> Recursos per a la facilitació:

http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id 
http://www.ehu.es/economiafeminista/indexcast.htm
http://www.ciudaddemujeres.com/articulos/rubrique.php3?id_rubrique=11

> Introducció a la sessió

Des de fa un anys una sèrie d’investigadores han qüestionat el concepte de treball i la seva valoració social. Tradicio-
nalment s’ha considerat treball tota activitat remunerada, en general , dins l’àmbit de la producció assalariada. Així, 
la majoria dels treballs que històricament han realitzat les dones quedaven fora d’aquesta conceptualització i per 
aquesta raó que les dones que s’han dedicat a mantenir i cuidar de la seva família, de la seva prole, elles mateixes han 
considerat que no treballaven encara que les seves jornades laborals fossin de catorze hores al dia.  

> Activitat U
Treball productiu, reproductiu i comunitari, còpies del Material de treball I. Papelògraf. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Sensibilitzar en la multidimensionalitat del concepte de treball amb l’objectiu de 
visualitzar que el treball reproductiu és treball, però que per falta de valor social no es reconeix com a tal.

Plantegeu a les participants la situació següent: Imagineu-vos una dona que està planxant. Al seu voltant hi ha 
nenes i nens jugant. Què fa aquesta dona?

A partir de les respostes feu un debat relacionat amb les següents preguntes:

Preparació per a la facilitació                                                                            Durada de la sessió: 2-4 hores

Nota 

Les respostes poden ser variades com, per exemple, que és la mare d’aquestes nenes i nens i que està fent les 
feines de la casa, o bé que és una dona de fer feines que està treballant, etc.

Suggeriments per a la facilitació

Què és treball?
Quants treballs està fent aquesta dona al mateix temps?
Quina és la diferència entre cuinar a casa i cuinar en un restaurant?
Qui cuina a casa i qui cuina en un restaurant?
Quina és la diferència entre rentar la vostra roba a casa i rentar la de tota la família?
Quin valor té el treball a casa i quin valor té el treball fora de casa?
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Anoteu-ho tot en el papelògraf i demaneu a les participants que formin grups de treball per llegir el Document de treball 
I. Doneu 15 minuts per llegir-lo i comentar-lo. Després cada grup compartirà els seus comentaris per poder arribar a una 
reflexió conjunta.

>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Emfatitzeu la invisibilitat i la manca de valor dels treballs reproductius, productius i comunitaris de les dones. Pel que 
fa al treball reproductiu: No està remunerat, no està socialment valorat, i no es té en compte que, gràcies a què algú 
fa el treball domèstic, la resta de la família pot treballar o estudiar.

Emfatitzeu que és important que les dones s’encarreguin dels tres treballs mentre els homes no assumeixen ni tan 
sols una part del treball domèstic. Per tant, els rols es perpetuen i apareix la “tercera dona”, la dona de fer feines qui 
en molts casos és una dona amb pocs recursos que substitueix la dona de la casa. Així s’evita la negociació de les 
relacions de poder dins de les relacions de parella pel que fa a la responsabilitat d’aquestes feines. Hi ha molts homes 
que les realitzen però no senten que sigui la seva responsabilitat. Simplement col·laboren.

Pel què fa al treball comunitari: el treball comunitari de les dones, sovint substitueix treballs o accions que hauria 
de dur a terme l’Estat, com ara la cura dels malalts, o dels nens i les nenes. A més a més, les dones sempre dediquen 
el seu temps a les reunions escolars, visites al metge, relacions amb el veïnatge, etc.

>Activitat DOS
El treball de les dones i la pobresa. Papelògraf, Còpies del Material de treball II. 60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Conèixer que les dones, malgrat els seus treballs, són les més pobres entre els 
pobres.

Anoteu tot en papelògraf i demaneu a les participants que formin subgrups de treball per llegir el Material de treball 
II. Doneu a les participants 15 min. per llegir-lo i en plenària cada subgrup comparteix els seus comentaris per poder 
fer la reflexió conjunta.

> Fi de la sessió
Feu una ronda de paraules per compartir les visions de les participants sobre allò que han après i pregunteu-los quin 
és el seu rol com a dones joves i què poden fer per canviar-lo.

Suggeriments per a la facilitació

Què s’ha entès per feminització de la pobresa?
És un terme que reflecteix la realitat?
Què ha de veure el gènere amb l’accés al treball remunerat?
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Material per a la Facilitació

Empleabilitat, qualitat, equitat i gènere en el disseny i la gestió de les polítiques 
de formació i ocupació (extracte)

OIT-CINTERFOR
http://www.ilo.org/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/em_ca_eq/index.htm

Des de la dimensió col·lectiva, la generació de condicions perquè homes i dones puguin satisfer el seu dret a un treball 
decent és un element essencial tant per a la competitivitat i la productivitat com per a la lluita contra la pobresa. 

Des de la dimensió individual, per poder-se enfrontar a l’ocupació, als canvis constants en els continguts i la manera 
de fer les coses, a la incertesa i als actuals requeriments del món laboral, les persones necessiten realitzar esforços 
constants i addicionals d’aprenentatge, d’identificació d’oportunitats i recursos així com d’un alt grau d’autonomia. 
Per això han de conèixer-se a si mateixes i a la realitat en què estan inserides, reconèixer i valorar les pròpies capaci-
tats i limitacions i fer-ho en relació amb les exigències, característiques i perspectives d’inserció i desenvolupament 
laboral que l’entorn econòmic i social ofereix. 

Reconèixer que tant per a l’accés al treball com per a la inclusió social, es requereix un ventall ampli de competències 
personals i socials no implica de cap manera responsabilitzar o culpabilitzar qui no en té i exonerar el sistema i les 
polítiques socioeconòmiques del seu paper i responsabilitat en l’habilitació d’oportunitats. Al contrari, planteja la ne-
cessitat de considerar com un conjunt articulat i interdependent el procés d’ajust entre l’èxit d’un desenvolupament 
sostenible i incloent, les noves condicions i exigències de la producció i les necessitats i capacitats d’homes i dones. 
Aquesta confluència condueix i refereix a les polítiques de formació per al treball perquè són les que tenen la respon-
sabilitat de constituir-se en el punt de trobada, l’espai d’articulació, entre les necessitats i possibilitats del sistema 
productiu i dels qui produeixen, homes i dones. Per això, i amb més intensitat que mai, la formació professional i tèc-
nica és un dret humà fonamental i un element essencial de l’Agenda del Treball Decent, amb un paper determinant 
en la configuració d’un entorn que ho faci possible. No hi hi haurà treball decent sense democràcia, justícia, equitat 
social i participació ciutadana. I no hi haurà res d’això sense educació i formació per al treball.

Des d’aquest enfocament el disseny i la gestió de les polítiques de formació per al treball haurien d’orientar-se a:
> Fer de la qualitat i l’equitat un nexe crucial, un “binomi inseparable”. 
> Incorporar la formació per a l’empleabilitat i la ciutadania i la perspectiva de gènere com a enfocaments 
interdependents i transversals.

L’adopció d’aquestes dues grans premisses faculta l’atenció, de manera integral i articulada, de les condicions i els re-
queriments de competències del mercat laboral actual i de les persones; de les característiques i demandes dels nous 
perfils ocupacionals i de les necessitats de valoració, desenvolupament i enfortiment de les capacitats individuals.

Per això es fa necessari revisar i reformular des d’aquests enfocaments els diversos components i dimensions del 
quefer formatiu. 

Així, i només per esmentar-ne alguns, es requerirà: 

• Adoptar un enfocament integral i sistèmic que entengui la formació com una realitat complexa les dimensions i 
components de la qual estan connectats directament o indirectament i en permanent interacció. 
• Revisar l’entramat d’actors que intervenen en el context laboral local i cap als quals caldrà articular intervencions. 
Identificar nous actors (n’hi haurà prou amb els que tradicionalment coneixem?). 
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• Arbitrar mecanismes d’actualització del currículum. Integrar i combinar disciplines per a la construcció de l’oferta, co-
l·laborar entre diversos camps tècnics i ocupacionals, atenent el caràcter transversal de moltes de les competències 
valorades en l’exercici laboral. 
• Revisar els continguts i mètodes del currículum. 
• Certificar perfils i competències o validar l’oferta amb el reconeixement de diferents actors.  
• Atendre no sols els nivells de participació de dones i homes en els cursos sinó també les condicions en què ho fan. 
Observar “com ho fan”. Contemplar les distintes modalitats de participació en els processos per dissenyar l’oferta, 
deixant de banda estereotips. 

La implementació d’aquestes intervencions li ha permès a Cinterfor/OIT i a les entitats executores disposar d’una 
potent plataforma d’experimentació i aprenentatge per a:

> Desenvolupar i sistematitzar un model de polítiques constituït per un paquet innovador de metodologies, 
eines i bones pràctiques transferibles a altres entitats i països per tal de recolzar la implementació de polítiques de 
formació conforme a l’organització i natura del treball actual i per incrementar l’empleabilitat, especialment de les 
dones i els col·lectius més afectats per la pobresa, discriminació i exclusió. 

> Contribuir, mitjançant la disseminació i cooperació tècnica, a la generació de capacitats en els actors socials i 
la formació d’opinió i a la presa de consciència sobre la necessitat i les aportacions de la transversalització de gènere 
per a la innovació i la millora de la qualitat de les polítiques públiques i institucionals de formació i ocupació. 
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Material de Treball I

> Dona i treball

Centro de Derechos de Mujeres en Tegucigalpa (Honduras)
http://www.cinterfor.org.uy/public/spanish/region/ampro/cinterfor/temas/gender/doc/cinter/gen_des.pdf, 14-04-2006.

Històricament les activitats que les dones hem realitzat, tant dins com fora de la llar, han rebut una valoració inferior 
a la que es dóna al treball dels homes. Aquesta pèrdua de valor ha estat determinant per la nostra condició de domi-
nació i discriminació durant segles. En gairebé totes les societats, la divisió del treball s’ha dut a terme en base a la 
diferència sexual entre homes i dones, és a dir que l’assignació de tasques i funcions es distribueix d’acord amb el 
sexe. Aquesta distribució es veu com un fet natural.

D’aquesta manera, els homes duen a terme certs tipus de treballs com l’enginyeria, la construcció i la mecànica, que 
estan relacionades amb característiques que la societat els ha atribuït a ells com a pròpies, és a dir la intel·ligència 
i la força, per exemple. La societat valora aquests treballs perquè produeixen guanys monetaris i es realitzen fora 
de casa. En canvi, el treball de les dones ha estat associat als sentiments i les emocions, amb la rutina i l’atenció als 
altres; la societat ho assenyala com a natural, basant-se en la capacitat de les dones de donar a llum, és a dir, del 
treball reproductiu. 

Quan parlem de treball reproductiu ens estem referint a les activitats necessàries per garantir el benestar de les 
persones que integren la llar. Aquestes activitats es refereixen a la reproducció biològica: embaràs, part, lactància; i a 
la reproducció social: criança, educació, alimentació, organització i manteniment de la llar. Aquest treball no es valora 
socialment i es considera improductiu perquè no es paga, per tant, és invisible, és a dir, no es veu.

La divisió sexual del treball, en la qual les dones han estat excloses de l’àmbit públic, ha provocat que la situació de 
discriminació s’aguditzi, doncs limita la participació de les dones en els espais en els quals es prenen decisions que 
influeixen profundament en la vida de totes les persones en la societat. Malgrat l’absència d’estudis i dades esta-
dístiques al nostre país sobre l’aportació de les dones a la societat, hi duem a terme una participació activa, de tres 
maneres: 

El treball reproductiu. És a dir, l’embaràs, el part i la lactància, que significa la reproducció de la família, la cura 
i l’educació dels fills, l’atenció a la resta de persones de la família, l’organització i el manteniment de la llar.

Aquest treball, encara invisible, ha servit perquè els altres membres de la família, sobretot els homes, estiguin 
en condicions de realitzar les seves activitats, això és activitats públiques. 

Quan les dones de la família no desenvolupem aquestes activitats, cal contractar els serveis d’altres persones, 
en aquest cas treballadores domèstiques. A més de participar directament en la reproducció quotidiana de 
la força de treball, les dones contribueixen a la reposició d’energia dels integrants en la família, mitjançant 
el conjunt d’actituds que reflectim en: la preocupació, el sentiment de responsabilitat i amor vers els altres i 
que es converteix alhora en suport emocional de les famílies. La societat també responsabilitza les dones per 
reproduir costums, models de vida, tradicions, valors, normes i formes de pensar sobre el món i la societat.
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És així com es crea una càrrega de treball per a les dones, doncs hem de complir amb dues jornades laborals molt 
diferents, per una banda el treball de la casa (relacionat amb normes, valors, característiques i relacions socials) i per 
l’altra el treball productiu que implica coneixements, capacitats i habilitats moltes vegades diferents, agregant-hi el 
treball comunitari que si no és freqüent, com a mínim quan es dóna, les dones l’assumeixen amb gran responsabili-
tat.

Això que hem esbossat s’anomena triple jornada i es compon del treball domèstic o reproductiu, del treball productiu 
o públic i del treball comunitari. La particularitat d’aquesta triple jornada rau en que el treball domèstic i el comunitari 
no es reconeixen com a treball, ni per la societat ni pel sistema econòmic mundial, pels quals són invisibles o inexis-
tents i no reben valor. Tot i que actualment, arrel de les accions dels moviments de dones a nivell nacional i mundial, 
s’està aconseguint amb dificultats fer-ho visible i reconèixer-ho com a treball que no reporta guanys monetaris però 
sí esforços que contribueixen al sosteniment de la família i al desenvolupament del país. Com a producte de la triple 
jornada, les dones enfronten una sèrie de conflictes en les relacions socials i familiars, i especialment amb elles ma-
teixes, pel model de dona que socialment s’ha creat, és a dir el model de dona abnegada a la llar, la qual cosa es veu 
com a condició natural i no com a treball.

Tot això reafirma que les dones no tenen identitat de treball, del què se’n desprèn que la majoria de les que treballen 
per un salari visquin situacions confoses: per una banda la necessitat d’aportar a la llar i ser independents econò-
micament i per l’altra el sentiment de culpa per no atendre de ple les responsabilitats domèstiques. Per això, gene-
ralment es considera el treball públic com a passatger en les nostres vides, i no com un procés de desenvolupament 
integral com a persones.

Les dones que treballen per un salari enfronten una sèrie de problemes per la seva condició de gènere. La marcada 
diferència entre les professions i els oficis per a cada sexe provoca dificultats per ingressar a un treball, especialment 
quan es tracta d’una activitat que ha estat tradicionalment assignada als homes.

No obstant, quan les dones aconsegueixen tenir un treball, sorgeixen problemes, doncs se’ls exigeix més que als 
companys perquè sovint, tot i que realitzen les mateixes tasques, obtenen un salari inferior.

Una altra conseqüència de la discriminació vers les dones és l’accés limitat als programes de capacitació, doncs es 
segueix creient, de manera errònia, que la natura no ens va dotar amb habilitats ni capacitats per ocupar llocs de 
direcció i de presa de decisions, i en general la societat no considera que les dones siguin una bona inversió per a 
empreses, fàbriques o institucions. Llavors es pot veure que la majoria de treballs productius són una extensió del 
treball domèstic, en altres paraules, són treballs que tenen les mateixes característiques d’allò que es realitza a la 
llar, per exemple, costureres, mestres, infermeres, conselleres, rentadores, treballadores domèstiques, etc.

El treball productiu. Igual que qualsevol altre treballador, moltes dones venen la seva força de treball propor-
cionant serveis o produint mercaderies a canvi d’un salari.

El treball comunitari es refereix a aquelles activitats que les dones realitzem en benefici de la comunitat, 
directa o indirectament. Activitats directes són, per exemple, la participació en el patronat amb càrrec o només 
com a assistents a les reunions i altres activitats a les quals són convocades; participació en l’associació de 
pares i mares de la família; participació en altres organitzacions comunitàries.

Activitats indirectes: per exemple, quan els homes realitzen un treball comunitari com l’obertura de camins, són 
les dones les que cuinen i duen l’aliment al lloc de treball. 
En els últims anys s’ha registrat un augment de la participació femenina en les activitats relacionades amb la 
producció i l’economia informal, això es deu a que l’alt cost de la vida ha afectat l’ingrés familiar que no aconse-
gueix cobrir totes les necessitats bàsiques que no reben el recolzament del pare dels seus fills.
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Material de Treball II

La feminització de la pobresa 

Rosa Cobo y Luisa Posada
http://www.mujeresenred.net/article.php3?id_article=620

Parlar de feminització de la pobresa és parlar d’una realitat que ve de lluny: el feminisme fa temps que utilitza aques-
ta expressió per connotar el creixent empobriment material de les dones, l’empitjorament de les seves condicions de 
vida i la vulneració dels seus drets fonamentals. Quan la impressió generalitzada és que les vides de les dones estan 
millorant a tot el món, les xifres desmenteixen aquest tòpic. És un fet verificable, per exemple, que en les famílies del 
Primer i del Tercer Món, el repartiment de la renda no segueix pautes d’igualtat, sinó que els seus membres accedei-
xen a un ordre jeràrquic de repartiment presidit per criteris de gènere.

També és un fet palpable el que un dels efectes més rotunds dels programes d’ajust estructural inherents a les políti-
ques neoliberals és el creixement del treball gratuït de les dones a la llar, resultat dels retalls dels programes socials 
per part dels governs: aquelles funcions de què l’Estat abdica —salut o nutrició o educació, entre d’altres— tornen a 
recaure en la família. La Llei de Dependència, de recent creació a Espanya, té com a objectiu precisament reduir algu-
nes càrregues de les cuidadores i cuidadors de les persones dependents en les famílies, ja que el treball no remunerat 
que realitzen les dones a la llar els impedeix accedir a treballs que requereixin dedicació exclusiva.

Si bé és cert que està creixent el segment de dones que s’insereixen en el mercat de treball global, també ho és 
que aquest procés s’està realitzant en condicions laborals inimaginables fa només 30 anys. Les dones reuneixen les 
condicions que demana el nou mercat laboral global: persones flexibles, amb gran capacitat d’adaptació, a qui es pot 
acomiadar fàcilment, disposades a treballar en horaris irregulars o parcials, a domicili, etcètera. Saskia Sassen sosté 
que no sols s’està feminitzant la pobresa, sinó que també s’està feminitzant la supervivència. En efecte, la producció 
alimentària de subsistència, el treball informal, l’emigració o la prostitució són activitats econòmiques que han ad-
quirit una importància cabdal com a opcions de supervivència per a les dones. És ben cert que les dones entren en 
les estratègies de desenvolupament bàsicament a través de la indústria del sexe, de l’espectacle i de les remeses de 
diners que envien als seus països d’origen; i que aquestes són les eines dels governs per amortir la desocupació i el 
deute extern.

La globalització, en la seva versió neoliberal, és un procés que està aprofundint cada vegada més la bretxa que separa 
els pobres dels rics. No obstant això, no es pot ignorar que les grans perdedors d’aquesta nova política econòmica 
són les dones. En efecte, patriarcat i capitalisme es configuren com les dues macrorrealitats socials que soscaven els 
drets de les dones, en propiciar la redistribució dels recursos asimètricament, és a dir, en interès dels homes.

Per això no cal estranyar-se, ni tampoc és una casualitat, que un dels llenguatges que parla el feminisme en la fronte-
ra dels segles XX i XXI sigui el de les polítiques públiques d’igualtat, orientades a reduir les desigualtats econòmiques 
i a debilitar les jerarquies. Les polítiques públiques tenen una funció redistribuïdora en societats estratificades i es 
manifesten a través d’accions positives. Aquest tipus de polítiques socials han vertebrat els estats del benestar eu-
ropeus, aplicant-se a diversos col·lectius socials i molt especialment a la classe obrera: l’educació, la salut i el sistema 
de pensions, al costat d’altres polítiques socials, han estat la manifestació més explícita d’una redistribució més justa 
dels recursos i del reconeixement de nous drets socials per a grans sectors de la ciutadania. 

Fins avui no s’han trobat altres polítiques que debilitin tant l’explotació econòmica i la subordinació social que les me-
sures d’acció positiva. Per això, quan del que es tracta és que l’Estat abandoni el seu paper redistribuïdor de recursos 
socials i el deixi a mans del mercat, criticar les polítiques públiques amb l’argument que tutelen als qui van dirigides 
és més aviat un sarcasme.
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A Espanya hi ha vuit milions de pobres, dels quals la majoria són dones. I la tendència a la feminització de la pobresa 
és contrastable en els països del Nord i en els de Sud. Aquest vell somni de desfer-nos de la pobresa s’ha convertit 
en una quimera. Enfront de la pertinaç pobresa de les dones i enfront d’una immigració femenina situada majorità-
riament en la prostitució, en el servei domèstic i en altres tasques mal pagades i definides com a noves classes de 
servitud, el feminisme no pot negar la necessitat que s’ampliïn les polítiques socials. El contrari seria negar la seva 
dimensió vindicativa i emancipatòria.
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Sessió 23  | Avaluació Final

> Objectius de la sessió:

• Reflexionar sobre el procés d’ensenyament i aprenentatge de les sessions d’Educació política amb perspectiva de gènere, 
i sobre el Projecte Joves i el seu seguiment en el marc del projecte URB-AL.
• Pensar sobre accions concretes que puguin donar seguiment al Consell Local i Internacional de Dones Joves.

Fonts: ILANUD/REDLAC (2002) Manual de Capacitación en Derechos Humanos de las Mujeres Jóvenes y la Aplicación de la  

CEDAW, ILANUD/REDLAC. S’han dut a terme algunes adaptacions per a aquest manual.

>Introducció a la sessió

Hem arribat a l’última de les sessions d’Educació política amb perspectiva de gènere en el marc del projecte URB-AL 
R12-A10-04, i dedicarem aquesta sessió a l’avaluació i revisió del que hem après. Volem explicar-ho, compartir-ho i 
pensar què podem fer en el futur. L’avaluació és molt important, tant per a la facilitadora com per a les participants, 
ja que permet reflexionar sobre el treball realitzat, és a dir, sobre l’intercanvi personal, interpersonal i col·lectiu que 
s’ha dut a terme.

> Activitat Preparatòria
Cercle de confiança. 10 min.

Agrupi les participants en grups de tres persones. Una de les participants se situarà en mig de les altres dues i 
aquestes es quedaran mirant-la, l’una davant i l’altra darrere. La participant del mig es deixarà caure, cap endavant o 
cap endarrere, sense moure els peus del centre. Les altres dues frenaran suaument la seva caiguda i li donaran una 
empenta cap al centre. Faci que les participants canviïn de posicions de forma que totes tinguin l’oportunitat d’estar 
en el centre.

> Activitat U
Què hem après? (ILANUD/REDLAC, 2002). Papelògraf i marcadors. 50 min.

Objectiu i context de l’activitat: Reflexionar sobre allò que hem après i sobre com podem aplicar-ho en el nostre 
dia a dia..

Agrupi les participants en subgrups de tres o quatre persones i deixi que reflexionin sobre les preguntes següents:

• Quines idees noves heu après?
• Què heu après de les altres participants i de vosaltres mateixes?
• Amb quines dificultats heu topat en el procés d’aprenentatge?
• És important tot el que heu après i us servirà per a la vostra vida de dones joves?
• Quins aspectes del que heu après us han fet sentir confoses, preocupades, etc.?
• Com us heu sentit durant el procés d’aprenentatge i com us sentiu ara?
• Quins altres temes o informació penseu que s’haurien d’incloure en les sessions d’Educació política?
• S’han complert les vostres expectatives sobre el taller? Per què?

Passats 20 min. reuniu els subgrups i deixeu que les participants comparteixin els resultats del treball amb les 
altres.

Anoteu tot el que diguin en el papelògraf.

Preparació per a la facilitació                                                                               Durada de la sessió: 2 hores
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>Retroalimentació i resum de l’activitat U
Feu un resum sobre el que heu treballat en aquesta activitat i doneu a les participants la possibilitat d’afegir alguna 
cosa més que els agradaria compartir. Aquest també és un bon moment perquè la facilitadora comparteixi les seves 
experiències i perquè expliqui el que ha après de les participants.

>Activitat DOS
Pregunteu el que vulgueu, respongueu el que pugueu (ILANUD/REDLAC, 2002). Targetes, marcadors i una caixa. 
60 min.

Objectiu i context de l’activitat: Aquesta activitat vol desenvolupar una visió sobre el que es pot fer per donar 
seguiment al Consell Local i Internacional de Dones Joves.

Demaneu a cada participant que escrigui en les targetes una o vàries preguntes, dubtes o propostes que tinguin 
relació amb la continuïtat del Consell Local i Internacional de Dones Joves. Posi totes les targetes a la caixa.

Ara demaneu a cada participant que tregui una targeta de la caixa i que llegeixi en veu alta el que hi ha escrit (si 
escull la targeta que ella mateixa ha escrit, n’haurà d’escollir una altra).

Doneu dos minuts al grup per reflexionar sobre les preguntes i després demaneu a les participants que responguin o 
facin comentaris sobre el que han llegit a les targetes.
La facilitadora ha d’evitar que el grup es limiti a jutjar l’opinió de la persona que respon la pregunta. Pot proporcionar 
a les joves punts de vista per completar la seva visió, retroalimentar-les de manera positiva o animar la discussió. La 
intenció és que tot el grup sintetitzi una opinió o el que saben sobre una pregunta, un dubte o un comentari.

Cal intentar que cadascuna de les participants llegeixi i respongui la pregunta que li hagi tocat, excepte si es molt 
semblant a una altra que ja s’ha discutit.

>Retroalimentació i resum de l’activitat DOS
Emfatitzeu que és molt important prendre consciència que elles mateixes són les que han de donar seguiment al 
Consell. Pregunteu a cadascuna de les participants què es comprometen a fer. Cadascuna ha de mencionar només 
una idea que realment pugui dur a terme, per exemple, mantenir el contacte per e-mail, organitzar una reunió, trucar 
per telèfon, etc.

> Fi de la sessió
Per acabar, demaneu a les participants que formin un cercle i s’agafin de les mans. Demaneulos que s’imaginin un lloc, 
una beguda... Alcin una copa imaginària, brindin per tot l’esforç realitzat i acabin amb un fort aplaudiment.
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LIDERATGE APLICAT • PROJECTE JOVES

> Introducció

Aquest mòdul està dissenyat per posar en pràctica allò après en les sessions d’educació política, es motivarà les joves 
perquè duguin a terme el seu projecte.

Un projecte és un pla d’activitats dissenyat per dur a terme una tasca o crear un producte específic. Cada projecte 
té un equip de persones i recursos limitats per implementar les activitats. El projecte té dates clares d’inici I final, i 
criteris d’èxit clars.

>Com organitzar el Projecte Joves?
En cada Consell Local les participants s’agruparan en petits grups de treball. Els grups de treball es poden organitzar 
al voltant de les àrees temàtiques tractades en les sessions dels tallers: salut, medi ambient, educació i treball, afers 
socials, drets humans, etc.
Els grups de treball del Projecte Joves són responsables de la planificació i la implementació d’un projecte: Investigar 
i trobar un assumpte local en relació amb la seva àrea temàtica, que vulguin explorar i sobre el que vulguin desenvo-
lupar una activitat. 

> Com planificar les sessions del Projecte Joves?
Hem dissenyat vuit sessions per orientar el Projecte Joves, les quals segueixen sis passos fonamentals en el cicle del 
projecte: reflexionar, identificar, informar-se, dissenyar un pla, implementar i avaluar.
Cada grup de treball necessita realitzar totes les activitats i exercicis enunciats en cada pas. Poden completar els pa-
ssos en tallers organitzats amb tots els grups de treball o en els seus grups respectius, al seu ritme, assegurant-se 
que totes les tasques es completen en les vuit sessions de reunions del Projecte Joves. Les vuit sessions serveixen 
per al desenvolupament conceptual del projecte. Per això, les participants han de dur a terme les activitats plani-
ficades fora de l’horari dels Consell i de les reunions. És a dir, entre una i una altra reunió, les joves han d’engegar 
qualsevol tasca que sigui necessària per dur a terme el projecte segons el seu pla d’activitats.

“No dubtis mai que un petit grup de persones conscients i compromeses poden canviar el món. De fet, sempre s’ha fet 
així.”. 
Margaret Mead  (US Anthropologist, 1901 - 1978)

Durant la primera sessió s’estableix un pla de treball per a les sessions següents sobre com distribuiran el seu temps 
entre les vuit reunions del Projecte Joves i, de forma simultània, seguir els passos enunciats a la Guia per a l’acció 
(Document de treball I).

És important tenir en compte que el següent esquema només és un suggeriment i que ha de ser el més flexible que 
sigui possible segons el tipus de projecte. Per exemple, hi haurà alguns projectes que necessitin més temps per 
planificar les activitats, mentre altres necessitaran més d’una sessió per avaluar. Aquests lleugers canvis obeeixen 
a què cada projecte és diferent. L’important és seguir les fases del procés de forma rigorosa per no perdre esforços i 
concentrar-se en sumar energies per crear el canvi positiu que us heu proposat.

Després d’arribar a un acord sobre les dates de les pròximes reunions, els grups de treball es reuniran per començar 
el primer pas del Projecte Joves: Reflexionar.
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> Pla de les reunions del projecte.

Reunió Fase del projecte Activitats
Data de

realització

1
• Reflexionar
• Identificar

Formeu grups de treball al voltant de les 
àrees temàtiques del Consell. Reflexioneu 
sobre el problema central sobre el qual vo-
leu impulsar un canvi positiu. En equip,
escolliu el tema general del projecte i, com 
a tasques per casa, recolliu informació so-
bre el tema per a la pròxima sessió.

2 • Informa’t i inspira’t

Totes les participants de l’equip compar-
tiu la informació que heu recollit del te-
maescollit. En equip, feu un debat, discutiu 
iidentifiqueu el canvi positiu que voleu
impulsar amb el Projecte Joves.

3 • Pla

L’objectiu general es divideix en objectius
específics. Identifiqueu totes les tasques 
necessàries per dur-los a terme. 
Dissenyeu un pla d’activitats que con-
templi els recursos disponibles (persones, 
temps i diners).

4

5

6

7

•  Implementar

Poseu en marxa el pla d’activitat, atenent
l’esquema i el pressupost en cas que sigui
necessari introduir modificacions. 
Realizeu totes les activitats necessà-
ries fora de les sessions per aconseguir 
l’objectiu del projecte.

8 • Avaluar

Analitzar els resultats del projecte: 
Heu a conseguit el vostre objectiu? 
Heu a conseguit els resultats esperats? 
Què heu a près?  Compartiu la vostra 
experiència d’equip amb les altres inte-
grants del Consell.

Módul Pràctic 
Lideratge aplicat • Projecte joves  

Document de Treball I 
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> Com organitzar les tasques per al desenvolupament del projecte?

Per organitzar les tasques en el grup de treball del projecte recomanem coordinar els següents rols i funcions, depe-
nent del nombre de participants els càrrecs poden ser exercits per més d’una persona.
Així cadascuna assumeix les responsabilitats i les tasques relacionades a la seva posició en el marc del desenvolu-
pament del projecte. Les participants han de posar-se d’acord amb el seu propi equip sobre la forma en què rotaran 
els rols.

> Organigrama > Projecte Joves

La ministra, com a cap del grup, ha de mantenir un bon 
esperit de treball en equip i prendre les decisions nece-
ssàries quan el grup no arribi a un consens.

La viceministra ha d’assegurar-se que totes les ac-
tivitats del projecte es troben dins del  marc legal i 
de l’esperit pel respecte dels drets humans interna-
cionals.

La cap de gabinet és responsable de la investigació de 
polítiques i de la seva implementació, i ha de tenir cura 
que totes les activitats acordades es duguin a terme.

Les portaveus de premsa tenen al seu càrrec el 
diari del projecte i han d’encarregar-se dels con-
tactes amb els medis de comunicació.

Les conselleres de polítiques han d’investigar 
polítiques existents i intents de reformarles (si 
existeixen) que siguin de caràcter rellevant per 
al tema del projecte i informar les altres membres 
del grup de treball.

Les conselleres de pressupost tenen les res-
ponsabilitats financeres i de recursos del projec-
te, i per tant han d’assegurar-se que els recursos 
s’administren i distribueixen de forma adequada.
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Guia per a l’Acció(1) | El Cicle del Projecte 

1. REFLEXIONAR

Pensa en els canvis positius que 
t’agradaria que et succeïssin o 
que succeïssin a la teva escola, 
comunitat, país o en el món.

2. IDENTIFICAR

Quins són els teus
interessos o passions?
Quines coses et
fascinen? Identifi ca les
habilitats i capacitats que
tens. Què t’empeny a
posar-te en acció? Ja que
els projectes comencen
per pensar sobre un
assumpte, d’aquest
exercici neix la idea de
dur a terme un canvi
positiu.

4. EL PLA

Desenvolupa un pla d’acció. Ja 
saps què vols fer, només nece-
ssites saber com arribar a la teva 
meta. Identifi ca el destí. Hi ha 
molts camins per arribar-hi, per 
això et recomanen que conside-
ris què és el millor per a tu i amb
quins recursos comptes.

3. INFORMA’T
I INSPIRA’T

Recull informació sobre els
assumptes que t’interessen. 
Si estàs informada, estaràs 
millor preparada per fer de 
la teva visió una realitat. De 
la idea suggerida neix un pla 
d’acció.

5. IMPLEMENTAR

Ara que tens un pla pots co-
mençar a posar-lo en pràctica. 
Pensa en positiu i intenta
aprendre dels obstacles. El grup 
ha d’unir les seves habilitats i
capacitats. De l’acció sorgeixen 
els resultats.

6. AVALUAR

És molt important avaluar el 
procés i el progrés, els obsta-
cles i tot el que has après.
Considera què canviaries si 
poguessis fer de nou el pro-
jecte. Dels resultats sorgeix
l’avaluació.

(1) Aquesta Guia per a l’acció està extreta de Taking it Global, i es troba disponible en anglès a “Guide to Action”, a URL:

http//:www.takingitglobal.org/action/guide. La guia s’inspira en la metodologia de la GTZ sobre l’enfocament del marc lògic (EML) 

que es pot trobar a Herrmann&Herrmann i a URL: http://www.marcologico.com.

http://www.takingitglobal.org/action/guide
http://www.marcologico.com
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Guia per a l’Acció  |  1 > Refl exionar

1. Refl exionar                                                                      

Penseu en aquells assumptes o problemes que us agradaria millorar. En quins àmbits voleu impulsar un canvi positiu? 
Penseu en tot allò que us envolta, comenceu per vosaltres mateixes fi ns el món actual. Que voldríeu canviar? Recor-
deu que teniu el poder per millorar qüestions que us interessen. Concentreu-vos en elles i ànims!

Som joves i volem canviar moltes coses del nostre voltant, per això aquest projecte ens ajuda a organitzar millor les 
nostres idees sobre aquells canvis positius que ens agradaria impulsar. L’objectiu és que us animeu a pensar en tot 
allò que creieu que podríeu millorar i després, en els passos següents, fareu un exercici per escollir de totes aquestes 
idees la més adequada per al nostre projecte. Per ara, refl exioneu sobre aquells aspectes que voleu canviar, poseu 
ales a la vostra imaginació i gaudiu de la vostra capacitat de somniar un món millor! 
Els exercicis següents us motivaran a pensar en tots aquells canvis positius que us agradaria impulsar.

Enceneu el foc! Document de treball II
De forma individual escriviu una pluja d’idees sobre aquells punts que voleu canviar sobre vosaltres mateixes, l’es-
cola, la comunitat, el vostre país o el món. Penseu en l’àrea temàtica que el vostre grup ha escollit. Això us ajudarà 
a enfocar les vostres energies cap a un assumpte general que us crida l’atenció. Per inspirar-vos podeu fer-vos les 
preguntes següents: 
• Què us causa indignació o us fa enfadar? 
• Què us espanta o us fa posar tristes? 
• Què us agradaria canviar o millorar? 
• Heu pensat abans en algun canvi positiu que us agradaria impulsar?
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Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
1 > Reflexionar

Document de Treball II

Pluja d’idees!
Què t’agradaria canviar o millorar?

EN TU
MATEIXA

A LA TEVA
ESCOLA

A LA TEVA
COMUNITAT

EN EL TEU
PAÍS

EN EL MÓN
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Guia per a l’Acció |  2 > Identifi car 

2. Identifi car                                                                     

Un projecte requereix dedicació i esforç, per tant, és ideal que us concentreu en aspectes que realment us interessen 
i en els quals us agradaria treballar. Quines són les vostres passions? Què us crida l’atenció? Quins són els problemes 
que més us preocupen?

Ara trobareu el tema que volem treballar amb el vostre Projecte Joves. La identifi cació requereix que classifi queu 
i combineu diferents tipus d’informació i coneixements. El vostre objectiu és trobar un assumpte de prioritat per a 
l’equip que es converteixi en l’objectiu del Projecte Joves. Per això, començareu identifi cant aquells temes que teniu 
en comú amb la resta d’integrants del vostre equip i després arribareu a un consens sobre el problema de major inte-
rès que voleu millorar amb el projecte.

> Trobar temes en comú
Una de les competències que posareu en pràctica en el Projecte Joves és la vostra capacitat per arribar a consens. Les 
líders no neixen, sinó que es fan! Podeu aprendre a desenvolupar aquestes habilitats al llarg del temps, i ara teniu 
una gran oportunitat per començar.

Compartiu els resultats de la vostra pluja d’idees amb les altres companyes del vostre grup de treball i busqueu 
aquells canvis positius en què hàgiu coincidit. Quins punts en comú teniu entre els assumptes que heu escrit en la 
pluja d’idees i els de les altres companyes?

Busqueu aspectes que podrien ser similars i intenteu ser fl exibles i imaginatives. Les coincidències no sempre sem-
blen òbvies; per veure-les heu de cedir, debatre, discutir i posar-vos d’acord. Poc a poc anem creant un esperit d’equip 
que serà clau per a l’èxit del projecte.

Per a aquest exercici, fes una llista dels temes comuns prioritaris del teu equip en el primer apartat del Document de 
treball III.

>Identifi cant el problema principal: Quines qüestions ens criden més l’atenció?
Per escollir el tema sobre el que tracta el projecte, és molt important escollir un assumpte que ens apassioni, és a 
dir, que veritablement ens interessi tant com per treballar-hi amb molt esforç i dedicació. Prenem com a base aquells 
temes comuns que apareixen en la llista de l’inici del Full de treball III, i busquem prioritzar un dels problemes, aquell 
que més ens interessaria millorar. Si trobeu més d’un problema interessant, endavant! No obstant, tingueu present 
que mentre més concret sigui el problema, més fàcil serà traçar el pla d’activitats i el projecte tindrà més probabilitats 
d’èxit.

> Assignació de tasques
Ja comptem amb un problema que serà el tema focal sobre el qual impulsarem un canvi positiu, així que per a la se-
güent reunió del Projecte Joves totes les participants del grup heu de buscar i reunir informació sobre el tema escollit. 
Per fer-ho us recomanem que dugueu a terme el següent exercici.

> Noves indagacions
Busqueu a la biblioteca, a Internet, diaris, revistes o anuncis comercials i destaqueu textos relacionats amb el tema 
d’interès del vostre grup. Recol·lectar informació no és una activitat estàtica sinó dinàmica, la informació ens envolta, 
i hem de ser imaginatives a l’hora de fer-ne ús i de consultar les diverses fonts. Podeu començar per investigar què 
succeeix en la vostra localitat preguntant els amics i familiars la seva opinió sobre el tema.
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Les següents preguntes poden guiar la vostra indagació sobre el tema d’interès del projecte. Hi ha algun aspecte que 
us cridi especialment l’atenció? Hi ha alguns assumptes sobre els quals no hi hagi res escrit? Escriviu paraules, temes 
o qüestions que us cridin l’atenció, encara que sigui de forma dispersa. A continuació dibuixeu cercles i fletxes entre 
les paraules i idees que, d’alguna manera, estan relacionades entre sí. Aquest esquema, revela algun patró nou?

Módul Pràctic | Guia per a l‘Acció
2 > Identificar
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Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
2 > Identificar

Document de Treball III

> Identifiquem el nostre problema principal

Qüestions prioritàries de l’equip:

El problema que més ens interessa i sobre el qual volem impulsar un canvi positiu és:
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Guia per a l’Acció |  3 > Informa’t I Inspira’t 

3. Informa’t I Inspira’t                                                                   

Dels diferents problemes que heu assenyalat en els dos primers passos (refl exionar i identifi car) ja n’heu escollit un 
o un parell sobre els quals us agradaria dur a terme el vostre projecte. Abans de realitzar un pla d’activitats, heu de 
recollir informació per així posar en marxa accions que siguin efectives i apropiades. Ara, amb més informació, podreu 
escollir amb el vostre equip de treball l’objectiu del projecte.

Compartiu amb l’equip les noves indagacions que heu desenvolupat entre la reunió inicial i aquesta. Segurament ara 
compteu amb molta més informació sobre el tema del projecte que no abans i ja sabeu quin és el curs del problema. 
Ara és el moment de realitzar un pas de gran importància en la planifi cació de qualsevol projecte: Amb la informació 
que hem compartit sobre el nostre assumpte d’interès, buscarem identifi car de la manera més precisa el canvi positiu 
que volem engegar. Utilitzarem una tècnica molt coneguda en la formulació de projectes: l’orientació per objectius. 
Per a fer-ho dibuixarem un arbre de problemes que convertirem poc a poc en l’arbre de les solucions. El nostre Projec-
te Joves depèn en gran mesura de la nostra capacitat per identifi car una acció clara, així doncs, endavant!

>  Arbre de problemes  Document de treball IV
Utilitzeu tota la informació recollida pel vostre grup de treball per identifi car els principals problemes en relació amb 
l’assumpte d’interès. Formuleu el problema central de forma breu i clara i escriviu-lo al tronc. Els problemes no són 
la manca d’alguna cosa, sinó els aspectes negatius. Per exemple, un problema pot ser que “els ordinadors no funcio-
nen correctament”. Quines són les causes d’aquest problema central? Escriviu-les a les arrels. Quins són els efectes 
d’aquest problema central? Escriviu-los a les branques.

> Arbre de solucions  Document de treball V
Defi nir un projecte implica traçar un objectiu, és a dir, tenir clar quin canvi positiu volem impulsar per millorar el 
problema identifi cat. Per a això convertirem l’arbre dels problemes en un arbre de solucions. Per cada enunciació ne-
gativa, intenteu pensar en un enunciat positiu que descrigui la solució al problema. Per exemple, si al tronc de l’arbre 
de problemes hem escrit “els ordinadors no funcionen correctament”, ara l’enunciat del tronc es pot transformar en 
“comprar equips nous”. Aquestes proposicions positives han de proveir una base per seleccionar els objectius del 
projecte, és a dir, les fi tes específi ques que el vostre projecte intentarà assolir.
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> ARBRE DE PROBLEMES

Efectes

Problema
central

Causes

Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
3 > Informa’t I Inspira’t

Document de Treball IV
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Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
3 > Informa’t I Inspira’t

Document de Treball V

> ARBRE DE SOLUCIONS

Propòsit

Objectiu
central

Accions que es
tradueixen en resultats
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Guia per a l’Acció |  4 > Pla

4. Pla                                                                    

Ja teniu un objectiu clar i ara ens preguntem com arribar-hi. Penseu en totes les activitats que heu de dur a terme per 
arribar a la vostra meta i escriviu-les en un pla que contempli els recursos amb els quals podeu comptar (persones, 
temps i diners).

Amb base a l’arbre de solucions que hem dibuixat en el pas anterior, ara concretarem els nostres objectius pel Projec-
te Joves. Ens concentrarem en la relació entre el problema central i l’objectiu central. Si aconseguíssim dur a terme el 
nostre objectiu central, milloraríem el problema identifi cat? Si l’objectiu central descriu la situació futura desitjable, 
podem continuar amb el següent pas, però si no és així haurem de reformular l’objectiu central del projecte fi ns que 
n’estem satisfetes.

L’objectiu central del projecte és la nostra “visió ideal”, és a dir, allò que volem aconseguir. Abans de realitzar el pla 
d’activitats, és necessari pensar quines altres persones estan involucrades en el problema, doncs seran claus per 
analitzar les diverses alternatives que se’ns presenten per assolir l’objectiu. Per això realitzeu el següent exercici en 
grup:

1> Anàlisi de participació: ¿Quines persones, grups i organitzacions estan involucrats en el
nostre projecte?

Quan es realitza un projecte és molt important comptar amb què hi ha moltes persones involucrades. Realitzeu amb 
el vostre grup una pluja d’idees sobre totes aquelles persones que cregueu que poden estar relacionades amb el pro-
jecte (Document de treball VI): benefi ciàries, cooperants, afectades i afectats i possibles oponents. Com poden infl uir 
aquestes persones/grups/organitzacions en el projecte? Penseu en les següents possibilitats:

• Benefi ciàries i benefi ciaris: En general un projecte té èxit quan s’hi involucren totes aquelles persones que se’n 
veuran benefi ciades. Penseu que la participació dels benefi ciaris i benefi ciàries en el projecte és fonamental.

• Cooperants: Si hi ha institucions que ja treballen el problema que voleu tractar, poden convertir-se en aliades i co-
l·laboradores del projecte.

• Afectades i afectats: És possible que el projecte afecti els interessos d’altres persones o grups. Podeu identifi car-
los?

• Possibles oponents: El canvi positiu que voleu impulsar, pot ser perjudicial per a altres?

1> Objectiu de l’acció.
2>Identifi car els grups involucrats en l’assumpte.
3> Defi nir activitats a realitzar.
4> Defi nir resultats esperats de l’acció.
5> Desenvolupar un pla de treball i un cronograma.
6> Assignar les tasques.
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Document de Treball VI

>Anàlisi De Participants

El Nostre Projecte:

>Qui podria col·laborar en el projecte?

>Qui es veurà afectat amb el projecte?

>Qui podria oposar-s’hi?

>Quins aspectes de les persones/grups/or-
ganitzacions hem de tenir en compte per al 
projecte?

>Com gestionem els possibles oponents?

>A qui beneficia el nostre projecte? >Com involucrar beneficiaris i beneficiàries 
en el projecte?

>Com podem involucrar els col·laboradors
i col·laboradores en el projecte?
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2> De l’objectiu central als objectius específics

Penseu atentament en l’objectiu central i considereu si es pot dividir en objectius específics. Per exemple, si el vostre 
objectiu central és que “la sala d’ordinadors proporcioni un servei eficient”, aquest podria subdividir-se en diversos 
objectius específics:

• Comptar amb ordinadors que funcionin adequadament.
• Flexibilitzar l’horari de funcionament de la sala.
• Actualitzar els programes informàtics amb freqüència.

La importància dels objectius específics és que faciliten la gestió de l’objectiu central i permeten que l’enorme tasca 
que us heu proposat pugui concretar-se. Utilitzeu el Document de treball VII, i completeu aquest pas en l’apartat d’ob-
jectius específics.

3> Definim les activitats a realitzar

Hem assenyalat que el nostre objectiu central és aquella visió futura que volem assolir. Ara bé, com ho fem? Quines 
activitats podem realitzar per tal que la visió actual es transformi en la visió ideal? Penseu que disposeu de recursos 
limitats: temps, persones i diners. Amb aquestes limitacions, quines activitats podeu engegar que us ajudin a rea-
litzar l’objectiu del projecte? Penseu en els diversos participants que hem identificat en el Document de treball VI. 
Podeu implicar-los en les activitats?

Doneu una ullada a les Fitxes d’incidència política i penseu si es poden engegar algunes de les activitats ajustades a 
les limitacions que teniu (de temps, persones i pressupost), i a l’objectiu central. Preneu com a exemple les següents 
activitats i penseu quines són les més adients per a la idea del projecte:

• Organitzeu un esdeveniment artístic al vostre centre educatiu.
• Concerteu una entrevista amb representants del govern i informeu-ne els mitjans de comunicació.
• Convideu una bona oradora de l’institut, Consell Local de Joves o centre comunitari.
• Convoqueu un concurs d’històries, poesia, dibuix o art sobre algun tema.
• Coordineu una brigada de neteja al barri.
• Feu una VOX POP (Vox Populi): Enregistreu comentaris dels alumnes sobre un tema específic i dueu-los a l’emissora 
de ràdio municipal.

Utilitzeu l’apartat activitats del Document de treball VII per completar aquest pas.

4> Definir els resultats esperats:

Un dels aspectes més importants d’un projecte és tenir clar quins són els resultats que espereu obtenir un cop ac 
bades les accions previstes. És a dir, al principi heu detectat un problema que ha esdevingut l’objectiu central del 
projecte, pas amb el que heu identificat el canvi positiu que voleu impulsar. Ara heu de realitzar una sèrie d’activitats 
que us conduiran a l’acompliment de l’objectiu principal. Però, què voleu obtenir exactament amb aquest pla?

Responeu la pregunta, sense oblidar que els resultats que assenyalareu com a resultats esperats, són els ítems a 
partir dels quals s’avaluarà el projecte. És a dir, si per exemple, heu marcat com a resultat esperat la compra de cinc 
ordinadors nous, un cop finalitzat el projecte, aquesta compra es convertirà en l’indicador que us permetrà veure si el 
projecte ha tingut èxit o no. Per aquest motiu, els resultats que voleu obtenir han de ser realistes i conseqüents amb 
les capacitats que teniu d’aconseguir-los.

Módul Pràctic |  Guia per a l’Acció
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5> Repàs: Què hem assolit fins ara?

Un projecte és un pla viu que ha de ser clar i flexible, així doncs, abans d’escriure el nostre pla d’acció, reflexioneu en 
grup a partir d’aquestes preguntes i analitzeu si el projecte s’hi adequa:

Quina és la visió del projecte? És l’objectiu superior al qual contribueix el projecte (propòsit a l’arbre de solu-
cions).
Què esperem aconseguir amb el projecte? És l’objectiu del projecte i els resultats (Document de treball VII).
Com aconseguirem els resultats del projecte? Activitats dels resultats del projecte (Document de treball VII).

Si veieu que el projecte no s’ajusta a aquest repàs, reviseu amb el grup on són els errors, quins objectius no són clars 
o no són possibles, quines activitats no són desitjables i quins resultats no són mesurables. Introduïu les correccions 
i canvis necessaris. Recordeu que la facilitadora us orientarà en aquestes preguntes i durant tota la realització del 
projecte, de manera que si us sorgeixe dubtes podeu demanar-li ajut.

> Alguns consells per a un bon treball en equip
Assegureu-vos que totes les membres del grup es porten bé. La bona comunicació és la clau per a la coopera-
ció. Respecte, comprensió i sentit de l’humor faran que el grup de treball del projecte sigui capaç de superar 
els obstacles que puguin presentar-se en el camí.

< Totes les veus: Totes vàlides
En tots els grups hi ha companyes que diuen més coses que les altres, no obstant això, totes les opinions són 
igualment vàlides. Totes les membres heu de contribuir al projecte i l’entusiasme de cada una és necessari per 
completar-lo amb èxit. Poseuvos d’acord entre totes, mitjançant l’establiment de normes i regles comuns, per
facilitar la participació de totes i cadascuna de vosaltres. Escriviu aquestes regles i preneu el compromís de 
respectar-les, per exemple, el fet que s’ha d’escoltar tothom, encara que els comentaris que es facin siguin del 
tipus: “No tinc res a dir” o “Estic reflexionant sobre el què heu dit”.

Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
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Document de Treball VII

> Objectius, Activitats I Resultats

L’Objectiu Principal:

 Objectiu Específic:  Objectiu Específic:

Activitats: Activitats:

Resultats Esperats:
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6 >  El pla d’acció: activitats i pressupost

A continuació concretarem en dues graelles tot el què fins ara hem desenvolupat. Una bona manera de començar pot 
ser convocar el grup a una reunió formal, encarregant a una de les participants la moderació i el repartiment de torns 
de paraula, de manera que totes les membres del grup tinguin l’oportunitat de fer sentir la seva veu, expressar la seva 
creativitat, coneixements, experiències i habilitats.

Atès que cada projecte té un temps específic previst i les reunions del Consell potser no basten, moltes de les acti-
vitats necessàries per implementar el Projecte Joves hauran de realitzar-se fora de l’horari de les sessions. Per tant, 
no limiteu les reunions necessàries a les previstes en el calendari, més aviat penseu en elles com el moment en què 
compartiu i poseu en comú tot allò que heu treballat entre una reunió i una altra. Les reunions del projecte seran 
els moments per posar en comú els informes de les activitats i de presa de decisions necessàries en cas que s’hagi 
d’introduir algun canvi.

Heu de tenir en compte que només hi ha previstes vuit reunions per al Projecte Joves, reviseu el Document de treball I 
on s’indiquen les dates previstes per les reunions del projecte. En primer lloc, ubiqueu-vos en aquesta línia de temps: 
En quina sessió us trobeu? Probablement ja heu celebrat tres o quatre reunions, la qual cosa significa que disposem 
de tres reunions per a la implementació i finalment una per a l’avaluació.

Utilitzeu el Document de treball VIII i comenceu a escriure el pla per al projecte. Inclou cada activitat, quines membres 
del grup en seran les responsables i en quina data ha de concloure’s? Un suggeriment és que us imagineu realitzant 
cada activitat de forma real; de vegades això ajuda a identificar qualsevol detall que haguem oblidat.

Els membres del grup de treball del Consell han d’estar d’acord amb el pla. Si no es pot aconseguir el consens, la por-
taveu haurà de prendre una decisió i preparar-se per defendre-la.
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Document de Treball VIII

> El Pla d’Acció

El Nostre Projecte:

Activitat Responsable(s) Data

> 1

>10

> 9

> 8

> 7

> 6

> 5

> 4

> 3

> 2
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> Pressupost del projecte Document de treball IX

Ja hem elaborat el pla d’activitats. Ara necessitem pensar en els diners. Cada grup de treball del Consell necessitarà 
preparar un pressupost per al projecte. La idea no és utilitzar tants diners com ens sigui possible, ans el contrari, fer 
el projecte tant efectiu en els costos com ens sigui possible. Els pressupostos simples han de mostrar quants diners 
gastarem i com. 

Moltes de les activitats proposades pel projecte no impliquen una despesa econòmica, sinó una inversió de temps 
i compromís per part del grup. Però hi haurà activitats que caldrà finançar, és a dir, per al desenvolupament de les 
quals necessitarem diners. Podem cobrir aquestes despeses a través d’acords amb persones, grups o institucions que 
puguin presentar alguns dels serveis que necessitem de forma gratuïta. El fet de buscar fonts de finançament, (la 
qual cosa no implica necessàriament obtenir diners en efectiu, sinó que pot traduir-se en la prestació de serveis) és 
una de les habilitats més importants que desenvoluparem en el Projecte Joves.

Per exemple, si una de les activitats implica realitzar una “campanya de conscienciació sobre els problemes de salut 
de dones joves”, el pressupost pot incloure el patrocini de les fotocòpies necessàries per reproduir els pamflets de la 
campanya. Una institució, l’ajuntament o una ONG del sector pot prestar-nos aquest servei sense cost per nosaltres. 
Així mateix, per dur a terme una de les activitats contemplades en el projecte com pot ser “convocar una reunió 
amb les beneficiàries del projecte”, podeu demanar-li a una organització, centre comunitari o institut que us deixin 
una sala sense que suposi cap cost per vosaltres. Aquests serveis gratuïts són una de les formes de finançament 
del projecte, però també és possible aconseguir finançament econòmic si ho veieu necessari. Si així fos, caldrà que 
celebreu una reunió amb aquestes persones o organitzacions. Per tal de convèncer-les de la importància del projecte, 
l’organització d’un pla d’acció ben organitzat serà de gran efectivitat!

Penseu que la col·laboració i cooperació amb persones, grups i institucions externes al Consell Local/Internacional de 
Dones Joves són estratègies de vital importància per tal que el projecte sigui sostenible. Els patrocinadors del projec-
te poden ser diversos. Doneu una ullada a l’anàlisi de participació que hem realitzat al Document de treball VI. Creieu 
que alguns d’aquests participants poden convertir-se en patrocinadors de certes activitats?

Per elaborar el pressupost, repreneu el pla d’activitat del Document de treball VIII. Preneu com a base només aquelles 
activitats que impliquen una despesa econòmica i utilitzeu la vostra imaginació per a fer viable el Projecte Joves des 
del punt de vista financer. Podeu recórrer a l’esquema que trobareu a continuació en el Document de treball IX.

Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
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Document de Treball IX

> Pressupost del Projecte

El Nostre Projecte:

Béns o serveis que 
necessitem

Quant costen? (Costos) Com finançar els cos-
tos? (Fonts)

> 1

>10

> 9

> 8

> 7

> 6

> 5

> 4

> 3

> 2
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Pressupost total
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5. Implementar                                                                   

Hem traçat el nostre pla, i ara mans a l’obra! Posarem en pràctica el què hem dissenyat. Aquesta fase d’execució ens 
posarà a prova per ser organitzades i fl exibles al mateix temps. Cal tenir objectius clars i ser capaces d’adaptar-nos a 
les noves circumstàncies que apareixen en el camí.

Fins aquí hem avançat moltíssim en el nostre projecte. Comencem per un problema que identifi quem i que hem con-
vertit en el nostre objectiu principal, doncs és en aquest punt on volem impulsar un canvi positiu. Hem recorregut 
un llarg tram: tenim dissenyats el pla d’activitats, el pressupost i el resultats que esperem. Tenim, doncs, una fi ta, 
un termini en el temps, i les activitats que ens conduiran al compliment dels nostres objectius. Ha arribat el moment 
d’engegar la màquina. Aquest procés s’anomena “implementació” o “execució” del projecte, i consisteix en seguir el 
pla d’activitats tal i com s’havia acordat i estar atentes al pressupost. Aprofi teu les reunions del projecte per informar 
la resta de companyes del grup de com avancen les activitats.

Generalment, en la fase d’implementació és on aprenem més, doncs ens trobem amb diversos obstacles que posen a 
prova la nostra feina i decisions i alhora, desafi en la nostra capacitat per ser fl exibles, improvisar i adaptar-nos.

Per això, en les següents pàgines trobareu suggeriments per a sobreposar-vos als obstacles que probablement tro-
bareu pel camí. Però no us desanimeu, el més important és que n’aprengueu, d’aquesta experiència. 

1 > El pla d’acció al dia
Durant la fase d’implementació, us recomanem que reviseu contínuament el pla d’activitats, de manera que pugueu 
saber si esteu al dia amb el cronograma i el pressupost que heu dissenyat, o si hi ha activitats que cal que replante-
geu i, en general, si el desenvolupament del projecte marxa de la manera prevista. Per fer-ho, només cal que mantin-
gueu el pla d’activitats actualitzat, i que introduïu els canvis que es vagin presentant.

2 >Documentació
Guardeu còpies escrites de totes les notes, cartes i plans dissenyats durant el transcurs de les activitats del projecte. 
Preneu nota dels materials rellevants, imatges, retalls de diaris, impresos ¡ enregistraments. Feu un arxiu i guardeu-hi 
tota la documentació de forma sistematitzada.

3 > Entrebancant-nos amb els problemes
Fins i tot en els millors plans us entrebancareu amb problemes. És normal! En cada reunió del projecte, realitzeu un 
petit sondeig i descobriu si hi ha algun problema. Guardeu un registre dels problemes, doncs quan els rellegiu us 
adonareu de si algun d’ells persisteix, i podreu veure com heu resolt altres problemes.

Utilitzeu habilitats de comunicació per trobar l’arrel de qualsevol problema.
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5 > Implementar

Alguns problemes comuns
Suggeriments per solucionar

problemes

Dificultats amb persones. Hi ha manca de respecte,
habilitats de comunicació o
de recolzament?

Dificultats amb les
activitats o objectius del
projecte.

Dificultats amb els
materials metodològics i
amb l’administració.

Els objectius són clars,
desitjables i realitzables?
Cal modificar-los?

S’han comprès els
procediments? Hi ha
alternatives? Han sorgit
efectes no previstos o no
desitjats del projecte?

• COMPRENDRE el problema.

• DEBATRE possibles solucions. Hi ha formes 
molt creatives de trobar solucions possibles.
Intenteu dibuixar un mapa del problema.

• ESCOLLIR una estratègia que pogués soluci-
onar el problema. Pot ser que calgui modificar 
alguns plans.

•AVALUAR el resultat de la solució escollida. Si 
el mateix problema o un altre similar aparegués 
en el futur, escolliríeu la mateixa estratègia?

Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
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6. Avaluar                                                                   

Ja heu acabat el vostre pla. A quins resultats heu arribat? Com us sentiu amb el treball dut a terme? Analitzar els 
resultats ens convida a treure lliçons sobre allò que ha funcionat bé i aquells altres aspectes que podien haver estat 
millor. Ambdós, tant allò positiu com allò negatiu, ens enriqueixen per incorporar aquestes lliçons a la nostra vida 
diària i a futurs projectes!

Presenteu l’informe organitzadament. Inclogueu informació addicional per enriquir-lo i fer-lo més atractiu i compren-
sible, com ara el pla d’activitats, imatges, mostres, etc. Al fi nal del projecte l’informe del pressupost ha d’estar en 
ordre. Compareu el pressupost inicial (que esperàveu) amb el pressupost que heu executat efectivament on hi ha la 
relació dels costos (el total real de diners que heu utilitzat). Donar comptes i ser responsable és bastant important per 
a governs, negocis, organitzacions i individus.

Feu diverses còpies: entregueu-ne una a la facilitadora, deixeu-ne una altra a la sala de reunions del Consell Local/
Internacional de Dones Joves per tal que altres companyes puguin consultar-lo. No oblideu conservar una còpia del 
Projecte Joves per cap. Compartir aquest informe amb les persones, grups i institucions que hi han participat és fona-
mental per la seva difusió. Per tant, podeu enviar còpies a totes aquelles persones i institucions (com ara el govern, 
els instituts, ONG, etc.) que cregueu que puguin estar interessades en conèixer el desenvolupament i els resultats 
del Projecte Joves.

> Valoració del projecte < Informes fi nals: Escrit, Oral, Pressupost

Felicitats! Heu culminat la fase d’implementació del Projecte Joves i ara realitzarem l’últim exercici: l’avaluació. Aques-
ta és indispensable perquè puguem aprendre d’aquesta experiència, tant des del punt de vista del què ens hem 
proposat en relació al canvi que volem impulsar, com del què hem après sobre nosaltres mateixes i el nostre grup de 
treball, en relació a les habilitats i capacitats de treball.

1> Mirem pel microscopi: Document de treball X
Per començar, realitzarem l’avaluació del Projecte Joves, analitzant amb cura i precisió les preguntes que trobareu 
en el Document de treball X. Responeu-les en grup i guardeu-ne una còpia escrita per incloure-la més endavant en 
l’informe fi nal.

2>  Redacció de l’informe
Redacteu l’informe del projecte (una o dues pàgines). L’informe és un arxiu en el qual s’expliquen els objectius asso-
lits. La resta de lectores necessitaran les idees escrites de forma seqüencial i fl uida. De manera que, una forma comú 
d’escriure l’informe fi nal inclou les següents seccions:

Introducció

Descripció

Conclusió

   Què volíem fer; per què volíem fer-ho i amb qui vàrem fer-ho

   Què s’ha fet; com s’ha fet; resultats aconseguits; què ha estat positiu i què podria   
   haver-se fet millor

   Valoració sobre el què hem fet; què podem fer en el futur
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3> Presentació del projecte
Prepareu una presentació del projecte davant les altres integrants del Consell Local/Internacional de Dones Joves. 
Entre totes les companyes aprendreu de les experiències  del projecte, tant d’aquells aspectes positius com d’aquells 
negatius. La durada màxima serà de deu minuts.

Una manera comú i efectiva de preparar i realitzar la presentació d’un projecte inclou els següents aspectes:

Podeu realitzar la presentació de forma estimulant, utilitzant material visual, com ara taules, fotografies i mostres del 
projecte. Si teniu entrevistes enregistrades, per exemple, les podeu incloure.

Podeu convidar els grups que hagin participat en el Projecte Joves i persones o entitats que considereu que puguin 
estar interessades en el seu desenvolupament, com ara representants del govern local, pares i mares, professors, 
professores i estudiants, mitjans de comunicació i representants d’organitzacions socials.

4> Reflexió final Document de treball XI
Després que el projecte s’ha finalitzat i les fites han estat assolides, és valuosíssim reflexionar sobre què ens ha 
passat a nosaltres mateixes: què hem après i com ens hem enriquit, també a nivell personal. Per inspirar-vos, podeu 
respondre les preguntes del Document de treball XI, oralment o per escrit, de forma individual o en grup.

5> Aplaudiments!
Un projecte és l’esforç d’un gran equip. Escriviu una nota d’agraïment a totes aquelles persones que han contribuït 
i recolzat l’acció. D’aquesta manera mantindreu la porta sempre oberta per a futures col·laboracions. Planifiqueu 
una petita festa per celebrar els esforços que cada una de vosaltres ha fet, i sentiu-vos orgulloses de tot el que heu 
aconseguit. Enhorabona!

Introducció

Contingut

Conclusió

Comenceu pel títol del projecte i exposeu de què parlareu.

És la part principal o el cos de la presentació: objectius i activitats.

Un resum final de tot el que heu aconseguit amb el projecte.

6 > Avaluar
Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
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Document de Treball X 

> Mirant pel Microscopi

> Quins resultats ha produït la realització del projecte?

> Heu acabat el projecte a temps? N’heu tingut suficient?

> Heu aconseguit l’objecte que perseguíeu? Com ho sabeu?

> Heu trobat factors que escapessin del vostre control? Quins?

> El projecte ha tingut efectes positius extra?

> Alguns factors humans (problemes personals) han afectat el projecte?

> El coneixement i l’experiència del grup han estat suficients per a la realització del projecte?

> Arrel del projecte, podeu suggerir altres activitats que podrien realitzar-se?

El Nostre Projecte:

Módul Pràctic | Guia per a l’Acció
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Document de Treball XI

> Reflexió final

Responeu les següents preguntes, individualment o en grup:

> Què he(m) après de tota l’experiència?

> Quin ha estat el resultat final del projecte?

> Com he(m) aconseguit l’èxit en l’activitat?

> Què hagués/haguéssim fet de forma diferent?

> Què ha estat el més important que he après sobre mi mateixa i les altres?

> Ara que hem provocat un canvi positiu, com podem mantenir-lo?

El Nostre Projecte:

6 > Avaluar
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En aquest apartat hem inclòs els termes que considerem que poden ser de major utilitat per als encarregats i encarre-
gades de posar en marxa el Projecte del Consell Local/Internacional de Dones Joves. El nostre desig és que totes i tots 
aquells que s’involucrin en aquest projecte puguin accedir a la següent llista de termes i trobar algunes definicions 
pràctiques que facin comprensibles els conceptes que més s’empren al llarg del manual.

Androcentrisme > Visió del món i de les relacions socials centrada en el punt de vista masculí. L’home és la mesura 
de totes les coses, es veu elevat a categoria universal i es converteix en una mena de model per ambdós sexes. Així, 
a partir d’aquesta visió, l’home esdevé el paradigma d’allò humà i les seves necessitats i experiències es validen i 
generalitzen per a tots els individus, homes i dones. Aquest enfocament, en tant que unilateral, distorsiona la realitat 
per raó que invisibilitza totalment les dones, pretén que no existim o, pitjor encara, ens pren en compte només per 
a aquelles coses en les quals servim els homes o als seus interessos. És una de les característiques fonamentals de 
les societats patriarcals, tota l’estructura social i cultural és androcèntrica i, per tant, totes les institucions creades 
socialment responen només a les necessitats sentides per l’home o, en el millor dels casos, a les necessitats que 
l’home creu que la dona té. 

Ciutadania >És el conjunt de drets que tenen les persones com a subjectes i els deures que d’ells se’n deriven. 
Aquest “conjunt” de drets s’ha transformat i ha evolucionat paral·lelament al desenvolupament de la societat, fona-
mentalment, al llarg dels últims tres segles. Des d’aquesta perspectiva el debat de la ciutadania està estretament 
unit a les relacions de poder o de dominació dels homes sobre les dones, negant-los-en l’exercici. El vot, la propietat, 
la llibertat per organitzar-se, són drets als quals les dones hem accedit més tard que els homes, i ara ens trobem 
relegades a una ciutadania de segona: nombrosos grups de dones constituïm les bosses de pobresa més severa, 
suportem major grau de violència, rebem salaris més baixos, i comptem, en definitiva, amb molts menys recursos que 
els homes. Ser ciutadana/ciutadà de ple dret avui implica “des del dret a un benestar mínim i seguretat econòmica fins 
a compartir el màxim del patrimoni social i viure la vida d’acord amb els estàndards imperants en la societat.” (Glossari 

del Centro Internacional de Formación de la OIT, 2006).

Construcció social (de la realitat) > Conjunt d’activitats i de processos interns i externs interrelacionats, mitjançant 
els quals les persones elaborem normes i valors, codis, morals i institucions per tal de regular i legitimar les relacions i 
accions socials. Assumir la construcció social de la realitat suposa reconèixer que els fets no succeeixen regularment 
ni són producte de causes estàtiques, sinó que són condicionats i influïts per sectors, nivells o sistemes de la socie-
tat. Implica que hi ha i que poden donar-se variacions en l’origen i desenvolupament dels fenòmens socials originats 
per part d’una o més persones, atès que la construcció de la realitat no es fa només per les estructures socials, sinó 
també per les persones que quotidianament reproduïm i produïm discursos i pràctiques que estan en relació recíproca 
amb aquestes estructures. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit..).

Discriminació > És el tracte desigual de persones o grups que comporta una distinció injusta, immotivada i arbitrària, 
basada en algun atribut categorial (origen ètnic, sexe, nacionalitat, religió, classe social, edat, ocupació), i que no es 
relaciona amb les capacitats o els mèrits individuals, ni amb la conducta de la persona o grup. En general, és l’acció 
que un grup dominant exerceix en relació a un grup dominat, la qual cosa implica que és injusta i antidemocràtica, 
evidencia prejudicis i, sobretot, relacions desiguals en l’exercici del poder. D’acord amb les Nacions Unides, l’objecte 
o resultat de la distinció, exclusió, restricció o preferència és anular o subestimar el reconeixement, gaudi o exercici, 
en condicions d’igualtat, dels drets humans i les llibertats fonamentals en l’esfera política, econòmica, social, cultural 
o en qualsevol altra esfera de la vida pública. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.).

Equitat de gènere > L’equitat de gènere suposa gaudir equitativament, tant homes com dones, dels bens socials i 
les oportunitats, dels recursos i les recompenses. L’equitat de gènere no significa que homes i dones siguin iguals, 
però sí que ho siguin les seves opcions i possibilitats de vida. Tenint en compte les actuals disparitats, un tracte igua-
litari a homes i dones no és suficient com a estratègia per assolir l’equitat de gènere. Un tracte igualitari en un con-
text de desigualtat pot significar la perpetuació de les desigualtats. Aconseguir l’equitat de gènere requerirà, doncs, 

Glossari 
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canvis en les pràctiques institucionals i en les relacions socials, perquè a través d’aquestes es reforcen i mantenen 
les disparitats. També requerirà un major protagonisme de les dones en el disseny de les societats. (Glossari del Centro 

Internacional  de Formación de la OIT, 2006, op. cit.).

Empoderament – Empowerment > És un procés pel qual les persones oprimides desenvolupen, de forma autòno-
ma, poder per enfrontar i qüestionar les relacions de poder existents i canviar-les; confronten la ideologia patriarcal 
i intenten modificar les relacions, estructures i institucions que les reprodueixen per generar una societat diferent, 
democràtica i corresponsal en la qual les dones ocupen posicions i condicions igualitàries amb els homes. Empoderar-
se suposa desenvolupar poders positius, és a dir, apropiar-se de recursos, bens i habilitats, capacitats i espais per fer 
front i superar l’opressió, i crear alternatives que permetin obtenir un major control o una redistribució sobre les fonts 
del poder (bens materials, recursos intel·lectuals, la ideologia), i construir formes alternatives per exercir-lo. Aquest 
procés es caracteritza per una doble dimensió individual i col·lectiva. L’Empoderament implica canvis cognitius, psi-
cològics, polítics i econòmics en les persones i els grups, i afecta les pràctiques quotidianes (culturals, polítiques, 
socials, econòmiques, etc.). L’Empoderament de les dones és una qüestió de gènere, i no simplement un assumpte de 
dones, doncs està relacionat amb la transformació humana i de les relacions socials. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, 

op. cit.).

Empoderament de les dones – Empowerment > Terme adoptat en la Conferència mundial de dones a Beijing (Pe-
quín) per referir-se a l’augment de la participació de les dones en els processos de presa de decisions i accés al poder. 
Actualment aquesta expressió comporta també una nova dimensió: La presa de consciència del poder que individual 
i col·lectivament ostenten les dones i que està relacionat amb la recuperació de la pròpia dignitat de les dones com a 
persones. (Glossari del Centro Internacional de Formación de la OIT, 2006,  op. cit.).

Estereotip > Caracterització elemental, generalització distorsionada i inexacta sobre un grup o categoria de per-
sones, institucions o esdeveniments que és desfavorable, exagerada o en extrem simplificadora. És una forma de 
categoritzar o agrupar la gent i generalitzar les seves característiques, emfatitzant-ne aquelles negatives i sovint 
tenyint emocionalment les categories, que són compartides per un gran nombre de persones i reflecteixen creences 
i prejudicis populars. És un codi immediatament desxifrable i esquemàtic, la funció del qual és ocultar la realitat i con-
servar i crear diferències calorades positivament en un grup, en relació a altres grups socials, per mitjà d’operacions 
de simplificació. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.).

Feminisme > Corrent de pensament en permanent evolució per la defensa de la igualtat de drets i oportunitats entre 
sexes. Constitueix una forma diferent d’entendre el món, les relacions de poder, les estructures socials i les relacions 
entre els sexes. Aquesta nova manera de viure, analitzar i criticar la realitat és el motor que ha produït més canvis en 
el present segle, en el sistema i els valors socials, aconseguint que les institucions modifiquin les seves polítiques 
socials i econòmiques. Actualment el feminisme es divideix en dues grans corrents: el feminisme de la igualtat i el 
feminisme de la diferència. El feminisme de la diferència aposta pel significat que rep el fet de ser dona, pel reconei-
xement dels valors que tradicionalment s’han considerat com femenins, atorgant-los autoritat i poder social al marge 
de les estructures patriarcals. El feminisme de la igualtat aspira a una societat en la que es produeixi la integració 
de les individualitats, un cop superats els estereotips del sistema sexe-gènere. Defèn que dones i homes tenen els 
mateixos drets i, d’aquesta manera poden participar en igualtat en totes les estructures socials. La igualtat no pretén 
homogeneïtzar sinó reconèixer la diversitat de dones i homes. (Glossari del Centro Internacional de Formación de la  OIT, 2006, 

op. cit.).

Gènere > El terme gènere neix en la dècada de 1980, elaborat i introduït com a categoria d’anàlisi que permet dife-
renciar i separar allò biològic (atribuït al sexe) d’allò cultural (determinat pel gènere.) És un instrument analític, a partir 
de la consciència cada vegada major de les desigualtats degudes a les estructures institucionals. Gènere es refereix a 
la gamma de rols, relacions, característiques de la personalitat, actituds, comportaments, valors, poder relatiu i influ-
ència, socialment construïts, que la societat assigna a ambdós sexes de manera diferenciada. Mentre el sexe biològic 
s’identifica a partir de les característiques genètiques i anatòmiques, el gènere és una identitat adquirida i apresa 
que varia àmpliament intra i interculturalment. El gènere és relacional, per raó que no es refereix exclusivament a les 
dones o als homes, sinó a les relacions entre ells. En definitiva, el gènere, i en conseqüència les relacions de gènere, 
són construccions socials que varien d’unes societats a les altres i d’unes èpoques a unes altres, i que per tant són 
susceptibles de modificació, reinterpretació i reconstrucció. (Glossari del Centro Internaconal de Formación de la OIT, 2006  y 

Glossari de Género  de Naciones Unidas, 2006, op. cit.).
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Homogeneïtzació > Uniformar, eliminar o invisibilitat les diferències per fer aparèixer com a semblants les perso-
nes, fets, grups, idees, etc. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.).

Igualtat de gènere> La igualtat de gènere parteix de la premissa que tots els éssers humans, tant homes com 
dones, tenen la llibertat per desenvolupar les seves habilitats personals, per escollir sense veure’s limitats per es-
tereotips, rols de gènere rígids, o prejudicis. La igualtat de gènere implica que s’han considerat els comportaments, 
aspiracions i necessitats específiques de les dones i dels homes, i que han estat valorades i afavorides de la mateixa 
manera. No significa que homes i dones hagin de convertir-se en el mateix, sinó que els seus drets, responsabilitats i 
oportunitats no dependran del fet d’haver nascut home o dona. (Glossari de Género de Naciones Unidas, 2006, op. cit.).   

Incidència política > En aquest manual s’utilitza la visió de la incidència política feminista com un procés individual 
i col·lectiu de canvi que parteix de la persona i busca un procés d’empoderament, realització de drets i ciutadania 
activa-crítica. En aquest sentit, la incidència política implica processos de formació de consciència política, conscièn-
cia de drets, noves habilitats i destreses, informació, i oportunitats per exercir el lideratge i l’ organització. Aquests 
processos no són lineals, sinó que impliquen moments d’avanç i altres de retrocés. Aquesta perspectiva es distingeix 
d’altres definicions de la incidència política que s’enfoquen vers el canvi de polítiques i lleis, i no en la transformació 
de relacions de poder.

Interessos estratègics de gènere > Els interessos estratègics de gènere (IEGs), són identificats per les dones a 
partir de la seva  posició de subordinació social. Aquests interessos plantegen un repte a la divisió sexual del treball, 
el poder i el control, a banda dels rols i normes definits segons paràmetres tradicionals. Els IEGs varien en funció dels 
contextos particulars i poden incloure temes com drets legals, violència domèstica, igualtat salarial, i el control de les 
dones sobre els seus cossos.  (Glossari de Género de Naciones Unidas, 2006,  op. cit.).

Joventut > És una construcció social i cultural. Es desenvolupa a través d’exercicis vitals generats en una etapa de la 
vida humana, emmarcada per característiques psicosocials i culturals, que es construeix a partir d’un lapsus cronològic. 
El concepte i la vivència de la joventut estan mediatitzats per factors socials, personals, culturals, ètnics, de gènere, 
estat civil, etc. que determinen la seva durada, manipulen les seves característiques, expressions i la construcció de 
les seves opcions i estratègies. No hi ha consens sobre la manera d’entendre la joventut. La comprensió del fenomen 
varia en funció de l’enfocament que rebi. No obstant, hi ha un cert consens en ubicar-la com a població inserida en 
determinat rang d’edat (tot i que aquest variï i no en constitueixi un factor determinant) i en assignar-li determinats 
atributs socials (delineats en base al marc de referència des del qual interpretem, expliquem i donem sentit a la seva 
existència i desenvolupament, i als vincles amb la comunitat o l’entorn). (Glosario d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.)

Necessitats pràctiques de gènere  > Les necessitats pràctiques de gènere (NPGs) són identificades per les dones 
a partir dels rols socialment definits com a resposta a les condicions materials immediates. Les NPGs acostumen a 
relacionar-se amb les mancances en les condicions de vida, com ara l’accés a l’aigua, la salut o el treball. El fet de 
treballar sobre aquest tipus de necessitats no qüestiona la divisió social del treball ni la posició social de subordinació 
de les dones. (Glossari de Género de Naciones Unidas, 2006, op. cit.)

Patriarcat > Adrianne Rich el defineix com “el poder dels pares. Un sistema familiar i social, ideològic i polític amb 
el qual els homes, a través de la força, la repressió directa, els rituals i la tradició, la llei i el llenguatge, els costums, 
l’etiqueta, l’educació i la divisió social del treball, determinen quin és i quin no és el paper que les dones han d’inter-
pretar amb l’objectiu d’estar sotmeses a l’home”. És una forma d’organització social que atorga més poder, privilegis i 
valoració als homes que a les dones. En tots els àmbits d’aquesta organització social, els privilegis i la major valoració 
s’atorguen a tot allò relacionat amb el món dels homes. El poder patriarcal és exercit no només sobre les dones, sinó 
també sobre altres grups humans, a partir de condicions o característiques devaluades socialment, com pot ser pertà-
nyer a certs grups d’edat (joves, nens i nenes, ancians), l’origen ètnic (indígenes, xinesos i xineses, etc.), l’orientació 
sexo-afectiva (lesbianes, bisexuals, etc.), condicions de salut (condició seropositiva, paràlisi cerebral, etc.) entre altres. 
(Adaptat del Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.)

Perspectiva de gènere > Prendre en consideració les diferències entre homes i dones en qualsevol activitat o 
àmbit concret en una política. (Glossari del Centro Internacional de Formación de la  OIT, 2006, op. cit.)  És una posició des de la 
qual es pot mesurar la realitat amb altres paràmetres i analitzar allò que ens envolta i la pròpia realitat a partir de 
la consciència de gènere, comprendre l’asimetria entre els gèneres, treure del terreny biològic allò que determina 
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la diferència entre els sexes i col·locar-ho en el terreny simbòlic per delimitar la manera en què la diferència sexual 
adopta la dimensió de desigualtat. És una forma d’interpretar la realitat i d’intervenir-hi entenent que el sexisme i 
el poder patriarcal no són un problema de la biologia sinó un problema social. Considera les dones i els homes com a 
subjectes històrics, construïts socialment, ubicant-los en el seu context i explicant les seves relacions. Significa tenir 
consciència de l’opressió de les dones pel seu sexe, i de la posició privilegiada dels homes pel seu sexe, és a dir, de la 
desigualtat social basada en la diferència sexual. Suposa una acció directa sobre la societat per canviar les relacions 
socials, i una voluntat política per canviar els termes de les relacions, de manera que sigui possible l’equitat, la igual-
tat i l’empoderament de les dones. Trenca amb el determinisme biològic que havia estat interpretat pel patriarcat per 
justificar l’opressió femenina i les relacions desiguals de poder, i proporciona un camp obert a la reflexió sense caure 
en el dicotomisme. (Glossari d’ILANUD – REDLAC, 2002, op. cit.)

Política > El terme política té diverses accepcions, entre les més comunes trobem:
i) Activitat de la ciutadania quan intervé en assumptes públics amb la seva opinió, vot o qualsevol altra forma; (Real 

Diccionario de la Lengua Española.) ii) ciència o doctrina que versa sobre el govern i l’organització de les societats huma-
nes, i especialment dels països o Estats; iii)  activitat dels que governen o aspiren a aconseguir poder; (Diccionario de 

Salamanca.)

Rols de gènere > Els rols o papers de gènere són comportaments apresos en una societat, comunitat o grup social 
determinat, en els quals els seus membres estan condicionats per percebre com a masculines o femenines certes 
activitats, tasques i responsabilitats. Aquestes percepcions estan influïdes per l’edat, la classe, la raça, l’ètnia, la cul-
tura, la religió o altres ideologies, així mateix pel medi geogràfic, econòmic i polític. Sovint es produeixen canvis dels 
rols de gènere com a resposta al canvi de les circumstàncies econòmiques, naturals o polítiques. En un context social 
determinat, els rols de gènere dels homes i les dones poden ser flexibles o rígids, similars o diferents, complementaris 
o conflictius. (Adaptat del Glossari de Género de la Organización Internacional del Trabajo – OIT, 2006)

Sexisme > Sexisme és la teoria basada en la inferioritat del sexe femení, determinada per les diferències biològiques 
entre homes i dones. La construcció d’un ordre simbòlic en el qual les dones són considerades inferiors als homes 
implica una sèrie de comportaments i actituds estereotipades que condueixen a la subordinació d’un sexe respecte 
l’altre. El sexisme representa una actitud conscient que propicia la dominació i subordinació del sexe femení en rela-
ció al masculí i pot arribar a ser part integral d’un sistema de relacions de poder. És a dir, passar de ser una actitud indi-
vidual a constituir l’engranatge social, cultural, polític i econòmic que postula que els interessos, necessitats i desitjos 
masculins són superiors en la jerarquia als femenins. (Glossari del Centro Internacional de Formación de la OIT, 2006, op.cit)

Sexe i gènere > Les diferències existents entre homes i dones són de naturalesa biològica i de caràcter social: El 
terme ‘sexe’ es refereix a les diferències biològicament determinades entre homes i dones. La importància que es 
dóna a aquestes diferències biològiques i el seu significat es veuen condicionades per les estructures de poder i 
varien en cada temps i espai sociocultural. El terme gènere es refereix a les diferències socials i relacions apreses 
entre homes i dones, sotmeses als canvis del temps i que presenten gran variabilitat entre diverses cultures i fins i 
tot en la mateixa cultura. Aquestes diferències i relacions són una construcció social, i han estat apreses a través del 
procés de socialització. Són específiques d’un context i poden ser modificades. (Adaptat del Glossari de Género del Centro 

Internacional de Formación de la  OIT, 2006, op. cit. )

Sexe > Sexe es refereix a les característiques biològiques segons les quals la societat defineix a un ésser humà com 
a home o dona. Els conjunt de característiques biològiques no són mútuament excloents, ja que existeixen individus 
que els posseeixen tots dos, però tendeixen a diferenciar els humans com a homes i dones. (Glossari de Género de Nacio-

nes Unidas, 2006, op. cit.) Si bé s’argumenta que el sexe està predeterminat per la natura, la importància i la significació 
que es deriva d’aquestes característiques biològiques, es troba dins l’esfera de la construcció social i canvia d’acord 
amb el context cultural. Així mateix, les característiques del sexe biològic poden ser modificades al llarg de la vida 
de l’individu.

Socialització > Entenem per socialització el conjunt de processos a través dels quals un individu o indivídua des-
envolupa i interioritza al llarg de la seva vida, mitjançant l’aprenentatge de la cultura del grup i del seu rol en ell. És 
un procés que dura tota la vida, tot i que durant la infantesa hi ha una fase crítica en la qual la persona internalitza 
valors, actituds, capacitats i rols que conformen la seva personalitat i la integren en la societat. (Glossari d’ILANUD 

– REDLAC, 2002, op. cit.).
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