
EL PRIMER TALLER DEL DIAGNOSI PARTICIPATIU, TOT UN ÈXIT!

Aquest dijous 23 de febrer hem començat els tallers de diagnosi participatius sobre la posada en

pràctica de l’ètica de la cura i  la  perspectiva feminista a les entitats.  29 persones de 17  entitats

federades han assistit a aquesta primera trobada on s’ha posat de manifest les ganes de treballar,

moltes inquietuds i molts reptes per davant.

Els objectius d’aquest primer taller eren diversos: fer emergir un marc teòric comú entre totes les

persones participants del procés respecte què entenem per perspectiva feminista i ètica de la cura;

detectar quines pràctiques relacionades amb la gestió d’aquestes qüestions s’estan portant a terme a

les entitats, i establir un objectiu comú, és a dir, què volem aconseguir amb aquest procés.

Com ha estat el taller?

Per assolir  aquests  objectius,  la sessió d’avui  s’organitzava en dues parts.  Una primera part  s’ha

centrat en la presentació i coneixença de totes les persones que hi hem participat, així com en la

presentació del projecte “Sembrant cures per cultivar canvis” en el que s’emmarquen els tallers. Tot i

així, aquest és un procés obert que s’anirà acabant de detallar en funció de les necessitats que es

detectin als tallers participatius com el que hem fet avui. 

La segona part de la sessió ha estat centrada en el treball entorn els conceptes d’ètica de la cura i

perspectiva  feminista.  Per  fer-ho  hem realitzat  una  dinàmica  on  han  emergit  les  diverses  capes

d’aquests dos conceptes a partir de la metàfora de les capes d’una ceba. Així han sorgit moltes idees

entorn  les  aportacions  en  positiu  d’incorporar  l’ètica  de  la  cura  i  la  perspectiva  feminista  a  les

entitats, però també han aflorat els dubtes, les contradiccions i les dificultats associades també a la

incorporació d’aquestes idees.

La dinàmica ha generat molt  debat i  moltes aportacions -  el  temps ha quedat curt!  -  i  això ens

suggereix que el fet de repensar l’organització de les entitats que conformen Lafede.cat i Lafede.cat

mateixa des de la perspectiva feminista i de l’ètica de la cura és un tema que es percep com a molt

important.
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Deures i propera sessió

Finalment, hem proposat que les persones de les entitats assistents s’enduguin feina a casa per anar

plantant les primeres llavors. Aprofitant la metàfora del nom i el logo del projecte, cal que les entitats

debatin  entorn  de:  què  disposen per  tirar  endavant  el  procés  (l’aigua  que farà  créixer  la  futura

planta); què ens falta i volem obtenir a través d’aquests tallers (quines llavors necessitem); i quin és el

resultat que volem obtenir (la planta, que és el com volem que siguin les nostres entitats).

De nou, volem convidar a tothom a participar d’aquest procés, ja sigui a través del qüestionari que

hem fet arribar a les entitats a partir del qual es pot donar una visió personal respecte tota aquesta

temàtica, com a través dels tallers participatius com el que hem fet avui. El segon taller serà el dia 9

de març, serà de les 9.30h a les 12.00h, i es farà a la seu de Lafede.cat. No hi falteu, perquè segur que

serà tant interessant com el primer!

23 de febrer de 2017
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