
SEGON  TALLER:  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.

I ja està fet el segon taller del procés «Sembrant cures per cultivar canvis»! Aquesta vegada, aplicant

l'ètica de la cura,  un petit  grup que s’havia ofert  en la sessió anterior van portar-nos esmorzar i

begudes per donar-nos la benvinguda i cuidar-nos durant la pausa. 

A la primera part del taller vam recollir les diferents reflexions que cada entitat havia fet sobre el que

s'espera d'aquest projecte, els elements que ja té l'organització per fer-ho possible i el que li manca.

Vam constatar que els horitzons esperats són molt similars, no són altra cosa que el benestar de les

persones que treballen i participen de les entitats, i fer-ho des de la justícia global. Algunes idees molt

interessants que van sortir i recollim són: concebre la cura com un dret i entendre la cura com un bé

comú.  Respecte  el  que  ja  es  té,  moltes  entitats  van posar  sobre  la  taula  el  fet  de  tenir  equips

cohesionats i amb moltes ganes de treballar, així com una junta que els dóna suport. I pel que fa a les

necessitats, aquestes ja eren variadíssimes!

La segona part del taller vam començar a identificar diferents malestars que cadascú vivia a les seves

organitzacions visualitzant que n'hi havia molts en comú, però també força diversitat. Els àmbits en

els  que  ens  vam  fixar  van  ser:  la  presa  de  decisions,  l'ambient,  les  condicions  laborals,  el

desenvolupament dels projectes, la conciliació i la distribució de tasques. I en acabar cadascú, amb

l'ajuda  d'un  exercici,  va  fer  la  reflexió  individual  sobre  com  diferents  característiques

sociodemogràfiques  (el  sexe,  l'edat,  l'orientació  sexual,  el  nivell  d'estudis,  l'origen  cultural...)  els

afectava en aquests malestars. Seguirem treballant-hi!
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Per acabar, vam tenir deu minuts per posar en pràctica la comunicació no violenta, una eina súper

potent per abordar els conflictes i fomentar l'empatia radical (com diu Clara Valverde), ja que parteix

de  les  emocions,  les  necessitats  no satisfetes  i  la  importància  de fer  peticions  a  l'altra  part  del

conflicte sense jutjar-la moralment. Si en voleu saber més, us recomanem el llibre «Comunicación no

violenta. Un lenguaje de vida» de Marshall Rosenberg.

Per la propera sessió ens trobem el proper dijous 30 de març de 9.30h a 12h a la seu de Lafede.cat

(C/Tàpies, 1-3, a Barcelona), amb ganes de compartir el que s'ha avançat respecte l'abordatge dels

conflictes que apareixen a les organitzacions i que generen malestars individuals i col·lectius.
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