
CINQUÈ I ÚLTIM TALLER, TANQUEM EL TREBALL PER PREPARAR LA GUIA

Han passat els mesos i estem entrant en la fase final del projecte, ja que l'11 de maig  vam
realitzar  el  cinquè  i  últim  taller  participatiu  del  projecte  sembrant  cures  per  cultivar
canvis.

En aquesta última sessió vam treballar dos temes diferents. Per una banda, vam recollir
les necessitats i les resistències que podien sorgir d’aplicar mesures en favor d’introduir la
perspectiva feminista i l’ètica de la cura. Aquest recull  és la resposta de les llavors que
vam  plantejar  a  l’anterior  sessió,  on  vam  treballar  sobre  quines  mesures  o  accions
concretes podíem trobar per avançar en aquesta matèria.

Per l'altra, vam exposar quins són els principals elements que s’han detectat al llarg de
tots aquests  mesos de treball  de camp en els  que hem recollit  informació per  poder
elaborar la diagnosi. També vam exposar una proposta d’eixos i continguts per la guia,
que és el producte final d’aquest procés. Així, vam proposar que, com a característiques
bàsiques, aquesta guia fos una eina didàctica, útil, fàcil i agradable, i que proporcioni
exemples, eines i mecanismes de millora. Els eixos que proposem que hauria de tenir la
guia  són  els  següents:  els  valors  hegemònics;  la  participació  i  la  democràcia;  els
conflictes, les relacions i les emocions; la conciliació, coresponsabilitat i l’organització dels
temps; la divisió i organització de tasques; l’assetjament sexual i per raó de sexe, i els
criteris per a l’elaboració i avaluació de projectes. De cadascun d’aquests eixos, proposem
que la  guia  ofereixi  la  següent  informació:  explicació  del  concepte;  breu diagnosi  de
Lafede.cat i les seves entitats; alertes alhora de treballar aquesta temàtica; preguntes per
a  l’autodiagnosi;  resultats  per  a  l’autodiagnosi;  propostes  d’accions  i  eixos  per  a
l’avaluació. 

A  partir  d’aquesta  base,  es  va  generar  un  espai  per  aportar  noves  consideracions  o
introduir  nous elements  que hauria  de recollir  la  guia i  que no havien estat inclosos.
Aquest procés de revisió es continuarà en una reunió oberta a tothom, que farem les
consultores amb el grup motor de gènere, per tal de comentar aquests aspectes i acabar
de tancar el format final. Serà dijous 18 a les 9.30h a Lafede.cat, hi esteu convidats i
convidades!

Finalment, els últims minuts els vam dedicar a avaluar aquest procés i  vam acabar la
sessió agraint les oportunitats que ha ofert aquest espai: ser un punt de trobada, de
suport, d’escolta, etc. En definitiva, ser una bombolla dins l’estrès del dia a dia.
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