
TALLERS PARTICIPATIUS 

Objectius

 Sensibilitzar.

 Visibilitzar totes les experiències i veus.

 Diagnosticar participativament l'estat de l'ètica de la cura.

 Identificar indicadors per a la guia i les recomanacions.

 Detectar les necessitats en relació a l'ús de la guia.

Estructura

 (Recollida de brots): Deures.

 De l’hort al laboratori: Dinàmica de detecció de discursos i pràctiques,  i reflexió cap a la 

transformació.

 Més enllà del nostre hortet: Emmarcació teòrica i mostra d'experiències existents.

 Llavors i experiments: Deures.
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Planificació general

DATA 23 febrer 9 de març 30 de març 20 d'abril 11 de maig

TEMÀTICA
Discursos i

pràctiques

(no)ètica de la

cura

Relacional

(malestars)

Estructura de la

organització

(desigualtats,

participació i

lideratge)

Accions i pràctica

interna i externa

(també

visibilització i

comunicació)

Elements

d'avaluació

CONTINGUTS

Estrés,

comunicació

interna (què

diem i què no,

com ho diem...),

conflictes,

jerarquies

invisibles

Radiografia cultura

organitzacional,

desigualtats

Agents i accions

que faciliten la

incorporació de

al cura

Superposició de

discriminacions,

distància entre

valors i pràctiques

EIX

Cultural

Estructural

Relacional
Relacional

Estructural

Cultural

Estructural

Cultural

Estructural

Cultural

Relacional

FASE Presentació

Diagnosi

Diagnosi 

Guia

Diagnosi

Guia

Diagnosi

Guia

Guia

Valoració

Sessions

Sessió 1: QUINES LLAVORS PER A QUINES PLANTES? 

L'ètica de la cura a les organitzacions de Lafede.cat. Què és? Què en sabem? Què fem?  (23 de febrer)

Aquest  primer  taller  participatiu té  per  objectiu  presentar  detalladament  el  projecte  “Sembrant  cures  per

cultivar  canvis”,  detectar  col·lectivament  què  pensem de  la  cura  i  quines  pràctiques  desenvolupem a  les

nostres organitzacions (encara que sigui sota altres noms!), i elaborar des de la perspectiva de gènere i de

manera consensuada la definició i l'horitzó de “l'ètica de la cura” a les entitats de Lafede.cat.
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Sessió 2: DE QUÈ SERVEIX REGAR, PROTEGIR, ABONAR, TRASPLANTAR O PASSAR EL RASCLET? 

Jo (no) cuido. Tu (no) cuides. Nosaltres (no) cuidem. Efectes relacionals quotidians de la cura o no cura

vers les persones de les organitzacions  (9 de març)

En aquest taller explorarem els efectes de les pràctiques de cura, o l'absència d'aquestes, en el benestar o

malestar personal i relacional, i en l'equitat de gènere entre els i les membres de les entitats. Veurem quina

relació  tenen  aquestes  amb  la  realització  de  les  tasques  i  l'estrés,  la  comunicació  interna,  les  jerarquies

invisibles,  la democràcia interna i  la manera com abordem els conflictes.  I  posarem en pràctica eines per

començar a transformar les maneres no curoses de relacionar-nos.

Sessió 3: DIGUE'M COM ÉS EL TEU HIVERNACLE, I ET DIRÉ QUINA PLANTA TINDRÀS. 

La meva organització és masclista? Efectes de l'estructura, la cultura organitzacional i els lideratges en

la participació, l'equitat i la inclusió (30 de març)

Aquest taller té per objectiu desgranar de manera col·lectiva els efectes dels diferents models d'estructura,

organització i lideratges en l'equitat en la presa de decisions a tots els nivells. Aquest fet passa necessàriament

pel reconeixement de totes les veus (fins i tot les dissidents o desagradables), i la garantia d'inclusió de totes

les  persones,  siguin  més  o  menys  presents  físicament,  a  través  dels  mecanismes  que  siguin  necessaris.

Acabarem el  taller  establint  una agenda d'aspectes imprescindibles per  a  la  consecució  d'una democràcia

profunda i inclusiva a les entitats de Lafede.cat.

Sessió 4: INTERCANVI D’ESQUEIXOS! 

Posem la cura en acció! Mecanismes, accions i pràctiques per transversalitzar l'ètica de la cura (20

d'abril)

L'objectiu d'aquest taller és mostrar diferents experiències que ja estan en marxa per incorporar l'ètica de la

cura  i  la  perspectiva  de  gènere  en  diferents  organitzacions.  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 de Lafede.cat.

Sessió 5: SI VOLEM SEGUIR PLANTANT… CAL ANALITZAR-NE ELS FRUITS! 

I  després què? Avaluació de les pràctiques de cures i mecanismes per garantir la seva continuïtat i

sostenibilitat (11 de maig)

L'últim taller del procés té per objectiu recollir el ventall de necessitats existents per avaluar l'impacte i  el

funcionament de les diferents accions i eines proposades per incorporar l'ètica de la cura des de la perspectiva

de gènere. Aquest aspecte és un dels elements claus per garantir, de manera realista, que la distància entre els

valors i les pràctiques sigui mínima, i que aquestes siguin sostenibles en el temps i més enllà de les persones

que les hagin impulsat.
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