
 

Com millorar i transformar el funcionament de la 

teva entitat: Taller d’anàlisi de lideratges, 

relacions de poder i equitat  a l’organització  

7 de març de 2015, de 10 a 14h. i de 16 a 18h.  

A  La Fede.cat -Organitzacions per a la Justícia Global 

C/Tàpies, 3, Metro Drassanes (Barcelona) 

Organitza: ACSUR Catalunya 

Col·labora: Comissió de gènere de Lafede.cat- 

Organitzacions per a la Justícia Global  

Imparteix: Cooperativa Pandora Mirabilia 

Per què creiem que hi ha desigualtats de poder a les 

organitzacions? Com podem transformar les dinàmiques de relació per afavorir l’equitat en els 

equips de treball?  De quina forma podem millorar la gestió de conflictes a la nostra entitat?  

Els lideratges femenins són diferents? Com podem fomentar els lideratges compartits i 

alternats?  De quina forma podem establir formules per cuidar els equips de treball? Com es 

pot aterrar la missió, visió i valors d’una entitat en formes organitzatives concretes?  

Aquest taller està adreçat a persones treballadores i activistes d’ONG, empreses socials, 

cooperatives, entitats i col·lectius de tota mena que vulguin respondre a les preguntes 

plantejades, aprofundir en el diagnòstic de poder i lideratges a la seva organització i afavorir la 

equitat organitzacional.  

Constarà d’una part teòrica on treballarem sobre relacions de poder, desigualtat, poder i 

lideratges, així com eines per a treballar la perspectiva de gènere en les organitzacions. 

Després ens repartirem per grups per treballar els eixos de desigualtat de gènere en els 

lideratges, les relacions de poder a nivell intern de les organitzacions i com gestionar els 

conflictes.  A partir d’aquesta feina en grup, elaborarem un diagnòstic de les organitzacions en 

les que participem, amb l’objectiu de generar indicadors i propostes de millora concretes.  

Places limitades. Per inscriure-us, envieu un correu a genereacsur@gmail.com abans 

del 5 de març de 2015.  

Organitza:                    Amb el suport de:  

  

 

Col·labora:  

Comissió de Gènere 


