
TERCER TALLER, LA COMUNICACIÓ NO VIOLENTA I ESTRUCTURA 

INTERNA 

Ja som a l'equador dels tallers del projecte “Sembrant cures per cultivar canvis”. Els debats i les

dinàmiques que han sorgit en aquest tercer taller han girat entorn la comunicació no violenta i els

efectes  de  l'estructura  i  la  cultura  organitzacional  en  diferents  àmbits  del  dia  a  dia  de

l’organització.

A la sessió anterior va quedar pendent recollir les dificultats i els dubtes que podien sorgir al

posar en pràctica l’exercici sobre comunicació no violenta que vam proposar per a l'abordatge

dels  conflictes,  així  que hem dedicat  una bona estona de la  sessió  a  parlar  i  debatre  sobre

l'aplicació d'aquest paradigma. Entre altres coses, hem debatut sobre les dificultats que sorgeixen

quan es treballen els conflictes i la necessitat de posar-los al centre, ja que situar els conflictes al

centre i  buscar-hi solucions vol  dir posar al centre la cura de l'organització,  i  sobretot, de les

persones que la integren. Respecte aquesta qüestió, hem intentat aportar possibles mecanismes

per treballar-ho, generant espais i destinant temps a la gestió i resolució dels conflictes des de les

pròpies entitats o amb ajuda externa, en cas que sigui necessari.

La segona part de la sessió hem treballat al voltant de quatre aspectes que s'han detectat com a

problemàtics en les sessions anteriors: els valors hegemònics, la divisió de tasques, la presa de

decisions i la conciliació. Per treballar-ho hem partit d'una dinàmica participativa per fer emergir

mesures o propostes de millora en aquests àmbits. Alhora hem aportat premisses feministes que

ens han de servir de brújola per saber si les mesures que estem plantejant tenen, o poden tenir,

un  impacte  realment  positiu  que  incorpori  la  perspectiva  feminista  i  l'ètica  de  la  cura  en

l'organització interna de les entitats.

A la següent sessió, que serà el dia 20 d'abril de 9:30h a 12h a Lafede.cat, posarem en comú els

resultats de la llavor que hem plantat perquè es treballi a les entitats,  per tal que cadascuna

comenci l'autodiagnosi de la seva estructura i cultura organitzativa. I presentarem i treballarem

casos de bones pràctiques. Us hi esperem!
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