
QUART TALLER, INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA FEMINISTA I L'ÈTICA DE LA CURA

El temps passa ben de pressa i ja estem arribant al final dels tallers participatius del projecte
Sembrant cures per cultivar canvis. Aquesta setmana hem realitzat el quart taller on hem volgut
debatre  i  fer  aflorar  els  possibles  mecanismes,  actuacions  o  bones  pràctiques  que  han  de
permetre poder incorporar la perspectiva feminista i l’ètica de la cura a totes les entitats. 

L’objectiu d’aquest últim taller ha estat doncs mostrar les diferents experiències que ja estan en
marxa en diferents organitzacions i  alhora,  dinamitzar un laboratori  creatiu  per identificar les
necessitats de les organitzacions participants per la incorporació de l'ètica de la cura en el seu
funcionament.  Aquestes  necessitats  són  claus  per  elaborar  una  guia  d'autodiagnosi  i  unes
recomanacions aterrades a les diferents realitats de les diferents entitats.

Abans d’entrar de ple en aquesta temàtica, però, vam recollir els fruits de la llavor que havíem
proposat al taller anterior. Així, vam dedicar els primers minuts de la sessió a posar en comú els
valors i les característiques de l’ideal de tècnic/a per tal de veure si els valors que atribuïm a
aquesta figura són majoritàriament masculins o femenins, segons els rols de gènere tradicionals.
En aquesta primera part també vam treballar sobre la importància de tenir en compte de totes les
tasques que desenvolupem al  nostre  dia  a  dia,  siguin productives  o reproductives,  visibles o
invisibles. 

Què podem fer des de les organitzacions?

Al entrar en matèria, l’exercici va consistir en pensar i debatre sobre les possibles accions que es
poden aplicar en el si de les entitats per tal de reduir les desigualtats, i per tant, els malestars
entre les persones que en formen part. Finalment, la llavor que proposem pel pròxim taller és fer
l’exercici  de  repensar  com  es  poden  adaptar  algunes  de  les  accions  o  mesures  que  es  van
proposar al taller, per tal que siguin adaptables a la realitat de cada entitat. Es tracta doncs de
preguntar-nos:  què ens fa falta  per poder aplicar aquestes mesures? Cal  modificar la mesura
perquè sigui aplicable? Quines resistències ens trobarem a l’hora d’aplicar-la? Aquestes qüestions
les comentarem al pròxim taller, ja que, per poder elaborar una guia realment útil, caldrà ajustar-
nos molt a la realitat de les entitats.

Així  doncs,  ens  trobem el  dia  11  de  maig  a  les  9.30h a Lafede.cat  per  realitzar  l’últim taller
participatiu del projecte. No hi falteu!
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