
FASES DEL PROCÉS

“Sembrant cures per cultivar canvis” és el nom que rep el procés participatiu d'elaboració d'una

guia d'autodiagnosi per a l'aplicació de la perspectiva feminista i d'Ètica de la Cura a les entitats

que formen Lafede i a Lafede mateixa.

El  valor  d’aquest  projecte  recau  en  un abordatge  integral  de  les  desigualtats  de  gènere  i  la

transformació organitzativa vers l'equitat de gènere, la pràctica feminista i l'ètica de la cura: des

de l'àmbit estructural (organització, horaris, comunicació, elaboració d’objectius i programes…),

cultural  (concepcions  i  maneres  de  relacionar-se  amb l’organització,  el  treball  i  les  persones,

aspectes  simbòlics..)  i  relacional  (consciència,  sensibilització,  responsabilitat,  relacions  de

poder…), tot mobilitzant i empoderant tots els agents que participen de les entitats de Lafede i

Lafede mateixa.
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Les fases que es seguiran per desenvolupar el projecte són les següents: 

Fase 0: Establiment comú dels termes de funcionament

• Concreció del pla de treball.

• Elaboració conjunta de l’estratègia de comunicació interna i externa del procés.

Fase 1: Marc teòric

• Elaboració  del  document  de  marc  teòric  de  comú acord  amb  Lafede.cat  que  s’anirà

treballant al llarg de tot el procés participatiu per tal de ser l’eina que doni resposta a la

demanada de Lafede.cat de disposar d’un concepte de perspectiva feminista i economia

de les cures.

• Identificació de les entitats que participaran i dels òrgans i comissions de Lafede.cat.

Fase 2: Treball de camp

• Consulta de fonts bibliogràfiques, documentals i d’arxiu.

• Elaboració i anàlisi d’una enquesta de tipus qüestionari per tal de copsar el perfil de les

persones implicades i les seves impressions respecte la perspectiva feminista i l’ètica de la

cura.

• Disseny i facilitació de 4 tallers participatius, de 2,5 hores cadascun, per tal de copsar les

mancances,  obstacles i  necessitats  de les entitats.  Aquests tallers tenen l'objectiu  de

sensibilitzar,  visibilitzar  totes les experiències i  diagnosticar participativament,  i  posar

sobre la taula les necessitats en relació a la creació i aplicació d'una guia d'autodiagnosi. 

• Realització  de  3  entrevistes  a  informants  clau  (persones  d’entitats  federades  de

Lafede.cat) per tal de copsar les seves mancances i necessitats i detectar propostes de

millora respecte la incorporació de la perspectiva feminista i l’ètica de les cures.

Fase 3: Anàlisi dels resultats i elaboració del primer esborrany

• Anàlisi dels resultats de l’enquesta.

• Anàlisi dels resultats dels tallers participatius i les entrevistes.

• Elaboració d'esborrany de sistema d'indicadors-checklist.

• Elaboració i presentació de l’esborrany de la guia d’autodiagnosi i recomanacions.

• Elaboració del primer esborrany de l’informe de memòria del procés.
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Fase 4: Revisió i validació

• Difusió  de l’esborrany de la guia d’autodiagnosi  i  recomanacions  que s'adreçarà  a les

entitats federades per a la seva validació i valoració.

• Incorporació de les observacions de les entitats federades i Lafede.

• Validació  de  l’informe  final  de  la  memòria  del  procés  i  de  la  guia  d’autodiagnosi  i

recomanacions per part de Lafede.cat i presentació del document final.
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