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NOM: MÒDULS DE FORMACIÓ EN GESTIÓ DE L’ECONOMIA BÀSICA 
ORGANITZACIÓ: CREANT S.C.C.L. / info@creant.org 

 
OBJECTIUS: El present projecte pretén ser una eina formativa per a persones en situació de vulnerabilitat, especialment immigrants i en molts casos dones, 
que gestionen l’economia domèstica de les famílies o que es plantegen  iniciar un projecte d’autoocupació sense disposar de les eines suficients. Els 
mòduls es presenten com una oportunitat per incrementar competències i habilitats en la gestió de l’economia entesa des de tres vessants: la familiar, la 
laboral i l’emprenedora. Això es concreta en tres objectius, associats a cada mòdul de formació: Millorar les habilitats per gestionar l’economia familiar 
domèstica; fomentar els coneixements de l’entorn laboral i dels drets i deures que comporta; dotar d’eines i recursos suficients a persones que vulguin 
iniciar o que ja hagin iniciat un projecte d’autoocupació. 
 
ACTIVITATS: Es tracta de càpsules formatives d'aproximadament dues hores de durada i que es realitzen a les seus de les entitats que demanen els mòduls 
o en el local de Creant quan són entitats sense un espai adequat. 
 
MÒDUL 1. PRESSUPOST PERSONAL i FAMILIAR. COM MILLORAR LA SEVA GESTIÓ: Amb l'objectiu que les famílies sàpiguen gestionar adequadament els seus 
recursos, evitant situacions de risc de precarietat econòmica, més en l'actual conjuntura social i econòmica, aquest mòdul tracta les següents qüestions: 
administració de finances domèstiques, conceptes d'estalvi i sobreendeutament, alternatives financeres, conèixer els recursos públic i privats, etc. 
 
MÒDUL 2. ENTORN LABORAL. DRETS I DEURES: Aquest mòdul té l'objectiu de familiaritzar el/la treballador/a amb els conceptes relacionats amb el salari i la 
nòmina. Particularment la comprensió i interpretació de la nòmina, el coneixement del seus deures i obligacions com assalariat/da i com negociar amb 
l’empresa. La idea és apropar els conceptes tècnics al llenguatge quotidià de les persones de forma didàctica. 
 
MÒDUL 3. CAPACITATS EMPRENEDORES: L'objectiu és dotar de les eines i coneixements necessaris a persones que busquen iniciar un projecte 
d’autoocupació aprofundint en la seva idea de negoci i el seu esperit emprenedor i presentant els recursos existents per portar-los a terme.  
 
METODOLOGIA: Els mòduls s'adapten a les necessitats de les persones que hi assisteixen amb una   coordinació prèvia amb les entitats, i s'utilitzen diferents 
materials de suport segons el grup (power point, models de nòmines, contractes o altres documents, material de consulta, etc.). 
 
Al MÒDUL 1. PRESSUPOST PERSONAL i FAMILIAR: Es planteja una dinàmica en base a la qual, els participants han de confeccionar el seu pressupost, 
establint els conceptes d’ingressos i despeses. En base a aquest resultat es proposa una classificació atenent al tipus de despesa, a la seva freqüència, etc. 
i es reflexiona sobre la prioritat de les despeses realitzades, les alternatives i estratègies.   
 
Al MÒDUL 2. ENTORN LABORAL. DRETS I DEURES: En tot moment s’incentiva a les persones participants a intervenir i a plantejar els seus dubtes. Es presenten 
casos pràctics de contractes laborals i les nòmines corresponents per analitzar i interpretar els conceptes prèviament presentats. Es planteja una dinàmica 
en base a una fulla de nòmina incomplerta a partir de la qual els participants han de completar els conceptes que falten. Depenent dels participants 
aquest exercici pot tenir diverses formulacions. 
 
MÒDUL 3. CAPACITATS EMPRENEDORES: Es realitzen dinàmiques grupals per tal d’aprofitar les idees i coneixements de les persones participants posant-les 
en comú i fent tests d’emprenedoria per a incentivar als i a les participants a reflexionar sobre les seves potencialitats i mancances a l'hora d’iniciar un 
negoci propi. 
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De mitjana, en els mòduls formatius realitzats fins ara han assistit entre 10 i 12 persones de les entitats derivadores, per sessió. La previsió és que en aquest 
quatrimestre hi hagi un mínim de 120 beneficiaris i beneficiàries directes d'entre 8 i 10 entitats socials diferents. 
 
IMPACTE: El programa tal i com és actualment s'ha iniciat recentment, tot i que des de fa dos anys es venien fent sessions informals de formació a petició 
de les entitats que derivaven usuaris i usuàries. De mitjana en els mòduls formatius realitzats han assistit entre 10 i 12 persones de les entitats per sessió. Entre 
elles el percentatge de dones immigrades és d'un 55-60%. La previsió és que en aquest quatrimestre hi hagi un mínim de 120 beneficiaris i beneficiàries 
directes d'entre 8 i 10 entitats socials diferents (com Bayt-Al Taqfa, Benallar, Ibn Batuta o Mujeres Latinas), formades o amb una gran presència de dones 
immigrades. 
 
L'actual subvenció contempla el programa fins a finals de l'any 2.009, però hi ha la voluntat de mantenir-lo i potenciar-lo durant el proper any, amb la 
renovació de la subvenció  i/o l'atorgament d'almenys un de dos ajuts econòmics dels quals estem pendents. 
 
Els mòduls de formació són també una porta d'entrada a la participació a d'altres espais i serveis de l'entitat, fet que dificulta poder comptabilitzar 
l'impacte del programa. A dia d'avui, algunes de les entitats ens han demanat fer un dels mòduls (el de capacitats emprenedores) centrat en l'opció 
cooperativa, previ pas a que fem un assessorament més intens en la creació de la cooperativa. 
 
 

 
 
NOM: LA RÀDIO COM A PUNT DE TROBADA 
ORGANITZACIÓ: DONES D'ARREU, Associació Sociocultural de Llagostera/ rvert@xtec.cat 

 
OBJECTIUS: Dones d’Arreu, associació sociocultural de Llagostera té com a objectiu aconseguir el treball en xarxa de dones de diferents procedències. 
L’experiència que us presentem és una de les moltes activitats que portem a terme i consisteix en fer un programa de ràdio que porta el mateix nom que 
la nostra associació: “Dones d’Arreu”. Aquesta activitat, té una doble funció, per una banda potenciar el treball en equip necessari per a l’elaboració del 
programa (procés) i per l’altra la difusió del que volem transmetre (producte). 
Els objectius que ens hem proposat són els següents:  
- Propiciar i potenciar els espais de trobada, de relació i de coneixement entre dones de diferents procedències i cultures. 
- Trencar amb la idea de la diferència de la diversitat cultural com a element negatiu a través del treball en equip per un objectiu comú. 
- Donar a conèixer al conjunt dels oients la riquesa de la diversitat cultural 
- Facilitar el coneixement dels recursos i activitats de Llagostera, que amplien les possibilitats assistencials, formatives, laborals, culturals i d'oci a les persones 
immigrades i molt especialment a les dones. 
- Donar a conèixer les diferents cultures que viuen al nostre municipi. 
- Promocionar els drets i la igualtat d' oportunitats per a les persones nouvingudes i molt especialment per a les dones a través de la informació, el diàleg, el 
debat i la opinió 
 
ACTIVITATS: El programa de ràdio està elaborat per unes vint dones voluntàries de diferents procedències. El programa s’emet els dijous de 20h a 21h i els 
diumenges de 12h a 13h. També es pot escoltar a qualsevol hora a través de la pàgina web www.llagosteraradio.cat. 
 
- Tertúlia. En aquest espai es tracten diversos temes d’interès general amb la participació d’entitats, tècnics, etc...: Pla Educatiu d’Entorn, Llagostera 
Solidària (entitat intercultural), Violència masclista, Fútbol femení i intercultural, Ablació femenina, Llum d’Àfrica (entitat marroquino-llagosterenca), etc. 
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- Racó literari. Espai enfocat a creacions literàries amb el tema dona i/o immigració. 
- Informatiu. Informacions diverses traduïdes a diferents idiomes: amazigh, sarahule o mandinga, rus i castellà. En aquesta secció, cal tenir en compte el 
treball previ, on les dones nouvingudes, acompanyades de dones catalanoparlants, tradueixen les diferents informacions al seu idioma. 
- Música. Secció musical dedicada a veus de dones i/o música del món. 
- Vivències. Recull d’experiències de persones que han immigrat i ara viuen al nostre municipi. També hi tractem temes i tradicions de les diferents cultures. 
  
 METODOLOGIA: La nostra metodologia és treballar de manera conjunta per tal d’aconseguir un objectiu, que en aquest cas és un programa de ràdio. 
Estem organitzades per seccions i el dissabte a la tarda ens trobem a la seu de Llagostera Ràdio, l’emissora municipal, per gravar-lo. Donem molta 
importància al procés de producció del programa que es basa en el treball realitzat des de les diferents seccions. És molt important remarcar la tasca que 
es desenvolupa en el procés d’elaboració. Per una banda, dones de diferents procedències treballem coordinadament i en xarxa, per l’altra, les dones 
que no són catalanoparlants, troben un espai ideal per practicar amb aquesta llengua, havent de traduir diferents informacions, preparant una entrevista, 
llegint un fragment d’un text, etc... També donem molta importància al producte, o sigui al programa en sí. Intentem tractar temes per informar, 
sensibilitzar i potenciar les diferents cultures que conviuen al municipi. 
Per tal d’anar captant dones de diferents procedències perquè col·laborin habitualment en el programa, utilitzem altres activitats que la nostra entitat està 
portant a terme com poden ser: el taller de cuina, el taller de gimnàs o el taller d’alfabetització. També intentem que les dones que venen a fer 
col·laboracions puntuals, s’impliquin en el projecte. Així s’estableix un treball en xarxa que afavoreix la inter-comunicació i un augment de les 
col·laboradores. 
 
IMPACTE: Ens varem plantejar endegar aquest projecte, amb veu de dona, després d’haver portat a terme diverses activitats encarades a les dones 
immigrades i veure que són la part més feble i vulnerable, d’aquest col·lectiu, ja que sovint es queden a l’ombra i no són tan visibles com ho és el col·lectiu 
masculí. Amb el programa de ràdio hem volgut anar més enllà, fer un pas més i propiciar una activitat conjunta, on es valori la seva cultura i la nostra, on la 
seva participació sigui tant o més important que la nostra i on hi hagi un  ambient adequat per les relacions entre iguals. 
 
 
 

 
NOM: AULA DE MARES 
ORGANITZACIÓ: Escola d'Adults Maria Saus de Canet de Mar / escolaadults@canetdemar.cat 

 
OBJECTIUS: Introduir a les famílies els costums propis del país d'acollida, en el marc educatiu, a través de la llengua catalana.  
 Objectius específics:   
- Facilitar la integració de les famílies, realitzant xerrades i sortides per a conèixer els recursos i serveis de què disposa el municipi, participant de la vida 
escolar del centre i en totes aquelles activitats educatives i lúdiques obertes a pares i mares on poden relacionar-se les mares immigrades amb les 
autòctones.   
- Introduir a les dones immigrades en el circuit de la formació permanent i la socialització, un sector de gran importància per la cohesió social, informant 
dels recursos formatius, laborals i culturals del municipi, tot acompanyant-les en el procés, per a que aconsegueixin ser autònomes i ciutadanes de ple dret. 
 - Prioritzar l'expressió oral i dominar un vocabulari bàsic a partir dels centres d'interès que es proposen, tot treballant l'alfabetització de les dones en llengua 
catalana, com a llengua vehicular del centre educatiu. 
 - Conèixer els costums de les famílies immigrades per una major integració i tolerància amb el centre educatiu, organitzant xerrades dirigides al professorat 
del centre, per comprendre els hàbits i costums d'aquestes famílies, millorant així la relació entre aquests.  
 - Millorar el benestar de les mares i els fills/es a partir de la informació i els recursos. 
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ACTIVITATS: Les activitats es realitzen tant dins com fora de l'àmbit escolar:  
- Classes de llengua i cultura: en 3 hores setmanals es realitzen classes en llengua catalana, treballant de manera oral i escrita, a partir dels centres d'interès 
que es proposen tot fent dinàmiques de grup, jocs, manualitats, roll playings, exposicions...  
 - Sortides informatives i culturals: es realitzen sortides per conèixer els serveis i recursos de que disposa el municipi, com per exemple la biblioteca, 
l'Ajuntament, el Centre d'Atenció Primària, els Serveis Socials, el mercat, etc. Aquestes sortides faciliten la integració social de les mares, prevenint situacions 
de risc i promovent la convivència ciutadana a l'entorn local. 
 - Salut: es realitzen xerrades amb l'ajuda d'una llevadora on es tracten temes com la salut sexual, la ginecologia, la salut dels infants (alimentació, 
vacunació...) i també per resoldre els dubtes que plantegen les mares.  
 - Reunions amb el professorat: a l'inici del curs, una mediadora intercultural acut a les escoles per explicar el sistema educatiu dels països d'origen de les 
alumnes. El professorat pot aclarir els dubtes que tenen. L'objectiu és obtenir una major comprensió mútua. 
- Xerrades amb la mediadora intercultural: s'exposa una temàtica, com per exemple “Les lleis d'aquí i d'allà”, “Els drets de la dona”, “La violència de 
gènere”, entre d’altres, i es treballa a través de diferents activitats on les alumnes en són les protagonistes.  
 
METODOLOGIA: El projecte Aula de Mares s'inicia al mes de setembre amb les reunions amb els centres educatius, on es planifica el calendari, es parla de 
les alumnes, es fixen les reunions de coordinació i seguiment... D'octubre a maig es desenvolupen les classes i activitats programades. Al mes de juny es 
realitzen les reunions d'avaluació final entre tots els agents implicats i es redacta la memòria. L'últim dia del curs es dedica a una petita festa de comiat. 
Dirigint el projecte hi ha tres educadores contractades per l'Ajuntament de Canet de Mar, que s'encarreguen de dissenyar la programació de l'aula, 
organitzar els recursos, desenvolupar les classes, avaluar el projecte, coordinar el seguiment amb els agents implicats...  
Les classes es distribueixen en dos sessions setmanals. Una es dedica a la part oral, on tot el grup treballa a partir dels centres d'interès que es programen, 
introduint el nou vocabulari a través d'imatges, murals de diferents continguts, fent jocs de memòria i habilitat, jocs de taula, diàlegs i converses, 
dinàmiques de grup... L'altra sessió es dedica a la part d'escriptura, on es treballa amb els quaderns de fitxes de cal·ligrafia, els exercicis d'ortografia i 
gramàtica i els llibres de lectura, sempre de manera individual. 
 
IMPACTES: Els resultats del projecte són beneficiosos tant per les mares com pels centres educatius. S'aconsegueix aproximar les mares a les escoles, tot 
implicant-les en aspectes relatius als seus fills/es. Es motiva el seu aprenentatge i la seva participació en totes aquelles activitats proposades pels centres 
educatius. Es crea un espai de relació entre les mares, únic en la vida quotidiana de moltes d'elles, que els hi permet sortir de casa, relacionar-se, tenir un 
espai d'oci i compartir les seves situacions amb altres dones que estan en situacions similars. També aprenen el català, llengua vehicular dels centres 
educatius, facilitant la seva plena integració a la societat d'acollida. 
 
 

 
 
NOM: LA CASA DEL MÓN  
ORGANITZACIÓ: Baula-COR Santa Margarida de Montbui i Inama /mireiarubio@yahoo.es 

  
OBJECTIUS: Promoure un espai de convivència amb les nostres veïnes d’origen estranger, especialment del col·lectiu més nombrós: les magrebines. Que 
l’experiència de La Casa del Món pugui animar a altres persones del municipi a trencar els seus prejudicis i estrènyer lligams amb aquestes noves veïnes. 
 
ACTIVITATS: Des del curs 2007-2008: 1. Sessió de cinema. Un cop finalitzada la pel·lícula es comenta i d’aquí comencen a sortir les inquietuds que cadascú 
té de com ha de ser un espai de convivència i es fa incís en el nostre barri. El punt fort de la valoració va ser l’alta participació, però com a autocrítica cal 
assenyalar que no es va tenir en compte que l’activitat s’ha d’adreçar només a dones o a homes, perquè la comunitat marroquina no acostuma a fer 
activitats conjuntes. 
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2. Taller de fotografia i concurs fotogràfic. Va tenir menys seguiment del que s’esperava, però a partir de la seva realització es va poder contactar amb 
dues persones, d’origen marroquí, que es van oferir a col·laborar en altres activitats.  
3. Classes d’àrab per als infants els dissabtes al matí amb la col·laboració d’una monitora d’origen marroquí. Hi ha dues persones encarregades de fer el 
curs. Són dues mares marroquines que ja havien manifestat el seu interès per a duu a terme aquesta activitat en altres ocasions i que ara amb el suport de 
La Casa del Món ho poden tirar endavant. 
4. Espai de conversa per a les dones, els divendres de 3 a 5 de la tarda. Un espai obert a la participació i al diàleg per tal de conèixer-nos millor. També al 
curs 2008-2009. 
5. Classes d’alfabetització per a dones marroquines, els divendres, de 3 a 5 de la tarda. De la mà d’una voluntària d’origen marroquí que fa una tasca 
d’acollida i mediació molt valuosa. 
6. Teatre per a les famílies, obert a tot el municipi i amb molta participació de les dones i infants de la Casa del món.  
7. Classes d’àrab per als infants els dissabtes al matí amb la col·laboració d’una monitora d’origen marroquí. Continuïtat del primer curs. 
8. Gimnàstica, els dilluns de 10h a 11:30h. A petició de les dones s’ha organitzat aquest curs de gimnàstica que combina pràctica esportiva i salut. 
9. Participació a la presentació del Fitness solidari 08, que té com objectiu ajudar als pobles amb menys recursos i fomentar la solidaritat entre cultures. En 
aquesta primera edició ha escollit el poble Berber de la zona de M'Hamid per fer arribar la recollida solidària de material esportiu. La Casa del Món va 
preparar el càtering de l’acte i va ser a la presentació d’aquesta acció solidària, a càrrec d’una entitat igualadina. 
10. Festa de final de curs 2008-2009 per a les famílies. El dia 23 de maig varem compartir una matinal de convivència i un dinar que va significar un gran pas 
per ampliar l’espai de relació de les dones dels divendres a la resta de membres de les nostres respectives famílies. 
 
METODOLOGIA: La metodologia d’aquest projecte és qualitativa, participativa, activa, didàctica, flexible, orientada al grup, al seus interessos i a la millora 
de la convivència. 
 
Fase 1. Creació d’una comissió de seguiment de La Casa del Món amb la implicació de membres de Baula, Inama i amb l’ajut d’una col·laboradora del 
col·lectiu magrebí que té experiència en l’àmbit social i que facilita l’accés del col·lectiu a La Casa del Món en les primeres convocatòries de trobada. 
Fase 2. Funciona el boca orella i les dones animen a altres amigues a participar en els espais de trobada dels divendres. 
Fase 3. S’aconsegueix tirar endavant algunes activitats al llarg del primer curs de La Casa del Món després d’escoltar les peticions de les dones. Les seves 
demandes són: classes d’àrab per a infants i classes de conversa en castellà.   
Fase 4. Intercanvi cultural i primeres amistats gràcies a les trobades. Es comparteixen celebracions en espais íntims (cases familiars) i no només en el local 
social; batejos, celebracions… o simplement l’hora del te. 
Fase 5. De cara a l’inici del nou curs 2008-2009 les dones participen novament en l’elecció de les activitats. S’incorpora la gimnàstica i classes específiques 
d’alfabetització a l’activitat de La Casa del Món.  
Fase 6. Augmenten els contactes fora de l’espai de reunió habitual. Es comparteixen altres espais de lleure: algunes participen de les activitats socials a les 
quals se les convida a assistir des de la Casa del Món (xerrades, manifestacions per la pau a Palestina, concursos de fotografia…); amb altres, La Casa del 
Món s’ha de traslladar al parc, un dels espais habituals de reunió, per poder fer el seguiment i mantenir els vincles. Es descobreix que el parc és un escenari 
per explotar en el tema de la convivència. 
Fase 7. Viatge a Tànger. S’inicien algunes visites al país d’origen d’aquestes dones per conviure amb les seves famílies i conèixer més aspectes d’on 
provenen. 
 
 
 
 
 



 
IMPACTE: S’ha aconseguit vincular a La Casa del Món més d’una cinquantena de dones; un grup majoritari del Marroc i un petit grup de Nigèria. Algunes 
han mantingut la participació al llarg del segon curs, però la mobilitat laboral dels caps de família ha obligat a algunes dones a marxar del municipi.  
No obstant, en el segon curs de La Casa del Món s’ha consolidat un grup de dones que tenen intenció de continuar tirant endavant aquest espai de 
trobada i d’activitats conjuntes. També cal destacar que l’11ª edició dels Premis Bou de Santa Margarida de Montbui, que premien el treball de les entitats, 
va nominar La Casa del Món a l’Activitat de l’any.  En conclusió, es valora de manera molt favorable la creació de vincles afectius amb les dones de La 
Casa del Món. També es considera un bon inici per incloure a altres persones del municipi en aquesta enriquidora pràctica de convivència cultural, 
promovent nous contactes i teixint una xarxa de cooperació entre dones.  
 
 
 

 
NOMBRE: SABORES DEL MUNDO 
ORGANIZACIÓN: Grupo de mujeres inmigrantes de Sant Cugat/ mujersantcugat@yahoo.es 

 
OBJETIVOS: Sabores del Mundo es una micro empresa auto gestionada de catering que ofrece comidas de diferentes partes del mundo. Nuestros 
objetivos, al inicio, eran hacer visibles a las mujeres inmigrantes. Desde que empezamos en verano del 2002 no hemos parado de hacer comida. Pero al 
poco tiempo descubrimos que Sabores era una forma de conocer el tejido social de Cataluña!! Así que otro objetivo a partir de allí, ha sido crear 
relaciones con Cataluña, así que en cada comida contactábamos con la gente, y explicábamos que otros proyectos teníamos como Grupo de mujeres 
inmigrantes, y las profesiones o capacidades que muchas de nosotras teníamos.  Así que otro objetivo ha sido difundir nuestra culturas, pero mezcladas, 
entrelazadas… Otro objetivo que descubrimos fue desmontar el estereotipo de mujer-inmigrante=cocina. Porque nuestros objetivos no son cocinar, 
queremos trabajar en los trabajos para los que nos hemos formado, o en los que hemos soñado trabajar. Otros objetivos han sido: Ser un espacio de 
distinción para mujeres inmigrantes, un espacio de encuentro entre mujeres inmigrantes y nacionales, un espacio de terapia! Mientras cocinamos 
hablamos de cómo nos va en el trabajo, en la familia, las anécdotas, las nostalgias. Un espacio para pensar otros proyectos…. 
 
ACTIVIDADES: Nacimos en la primavera del 2002! Somos un sueño que soñaron un día las mujeres del Grupo de mujeres inmigrantes de Sant Cugat. 
Buscamos complicidades para nacer. Empezamos dialogando con la Universidad Internacional para la paz (UNIPAU), con la Oficina de Solidaridad y el 
Plan de Ciudadanía del Ayuntamiento de Sant Cugat. Gracias a ellos, a su ayuda y su confianza empezamos a SER una realidad. Nuestra primera 
actividad fue una comida para 300 personas!! Teníamos que cocinar una comida colombiana, pues la UNIPAU cerraba su curso que se centro sobre el 
conflicto y la paz en Colombia. Imaginar la siguiente escena: mujeres colombianas, ecuatorianas, bolivianas, marroquíes y argentinas cocinando comida 
colombiana. Mujeres al aire libre, escuchando música colombiana, marroquí… riéndose y bailando mientras cocinaban. Recibiendo felices la ayuda de 
mujeres y hombres catalanes que ayudaban en todo. Felices de sentir que era posible hacer realidad sueños, de ser visibles. 
Para ver un ejemplo de actividad (con primer plato, segundo y postre) ver el documento adjunto. 
 
METODOLOGÍA: Preferimos contarte como funcionamos: En Sabores están las que pueden estar, nadie está obligado. Se prioriza la presencia de mujeres 
que tengas problemas económicos, o estén sin trabajo. No hay reparto establecido de funciones, cada una hace lo que sabe hacer…contestar los emails, 
hacer propuestas de menús, cocinar, organizar, limpiar, contar chistes, cantar, cobrar, decorar la mesa, hablar en público, etc. Nuestro secreto de 
actuación es ser autenticas, reconocernos como mujeres, luchar como inmigrantes para que un día no nos vean como inmigrantes sino como mujeres. 
Siempre sumar, nunca restar… por esto mismo, y quizás sea parte de nuestra  metodología, solo cocinamos para eventos o espacios en donde nos valoren 
primero como mujeres, y luego como inmigrantes. Por principio y posicionamiento, NO cocinaremos ni perderemos el tiempo para quienes no nos valoran. 
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IMPACTO: El proyecto ha tenido muchos impactos. Imagina la cara de impacto de las personas catalanas que prueban por primera vez otras delicias de 
otros países! Imagina el impacto de muchas personas cuando les decimos que aunque somos mujeres inmigrantes no nos dedicamos a la cocina sino a 
otros trabajos profesionales!! Imagina el impacto en las mujeres del grupo cuando les ofrecen trabajo en organizaciones a las que hemos cocinado para 
una evento!!! Imagina como salen las mujeres que llegan solas y tristes a colabora en Sabores, y salen con lagrimas en los ojos de haber reído tanto 
mientras cocinamos! Somos terapia a la antigua, como nuestra abuelas, o bisabuelas, mujeres hablando de sus cosas, y todas pensando soluciones 
mientras cocinamos. Y por ultimo decirte, que Sabores es una experiencia que puede ser replicada por otros grupos de mujeres que quieran hacerlo. Ya lo 
hemos hecho, un grupo de mujeres inmigrantes en Estados Unidos han replicado Sabores del Mundo, usan el logo, recetas y ellas le dan su toque. 
  
 
 
 

NOM: PROJECTE MAMÂFRICA 
ORGANITZACIÓ: Associació TADAMUN per a la promoció social i personal de la dona immigrada/tadamunmesdones@gmail.com 

 
OBJECTIU: Millorar la comprensió oral i escrita en llengua catalana. Afavorir la participació comunitària, habilitats socials, emocional, personals, autonomia, 
nous itineraris laborals, per tal de transformar situacions personals, promocionar-se socialment, lluitar contra les desigualtats, contribuir a la seva inclusió, al 
desenvolupament comunitari, la interculturalitat i la cohesió social. I fomentar la creació, el disseny i producció artística, l’esperit emprenedor, creatiu i 
crític i espais de lliure expressió. Descobrir les aportacions que les dones poden fer partint del seu bagatge personal i cultural. Desenvolupar accions 
innovadores, creatives i artístiques amb col·laboració amb artistes plàstics i promocionar- les al territori.  El projecte vol crear a mig i llarg termini 
capacitació per a les participants, tenir un espai cultural propi de lliure expressió, ser reconegut dintre dels diferents grups socials i comunitaris com un 
centre d’intervenció soci educatiu innovador i creatiu de referència per les dones al territori. També es vol contribuir a la inclusió social de les dones 
africanes immigrades i residents a Canovelles a través de tallers artístics, que fomentin la seva creativitat, per tal d’obtenir el seu reconeixement social i la 
participació comunitària, obrint-les a noves oportunitats laborals. 
 
ACTIVITATS: 1. Taller d’alfabetització. Classes lectives per millorar la capacitat de comprensió i expressió oral i escrita, com a element principal per afavorir 
la l’autonomia, el desenvolupament personal així com  la participació comunitària. 
2. Classes per treballar habilitats creatives i artístiques per al disseny i la producció d’objectes en diversos suports aplicant tècniques tradicionals i actuals.  
3. Consulta de documentals, material bibliogràfic i digital per tal de conèixer com treballen l’art a altres comunitats, consulta de pàgines web. 
Col·laboració amb artistes plàstics en accions i projectes creatius per tal de fer visible els sentiments i reflexions del fet migratori, de gènere, de manca de 
drets, convivència social, de racisme, de classisme.  
4. Exposicions amb el material elaborat durant els tallers, amb la participació de les dones.  
5. Sortides formatives, xerrades, treball amb xarxa, visites a tallers, museus i exposicions.  
6. Participació a les festes del municipi amb unes accions artístiques determinades per les dones participants.  
7. Exposició col·lectiva en un lloc de rellevància del municipi.  
8. Disseny i producció de mocadors estampats amb motius de la seva cultura  
9. Taller de titelles  per tal de representar les inquietuds, pensaments i reflexions d'elles mateixes com a dones, mares, ciutadanes, amb les diferents visions 
personals, de grup social, familiar i cultural al nostre context.   
10. Xapes de solapa elaborades per les dones amb un programa de disseny d’imatges amb ordinador. 
11. Mural comunitari amb participació de totes les dones. 
12. Documental creat amb les participants i col·laboradors del mon de la comunicació, per expressar els seus recorreguts emocionals i físics. 
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METODOLOGIA: 1. Sobre el taller artístic:  
 
a)Formes i imatges: Recerca i anàlisi dels coneixements propis a partir de la memòria cultural, visual i estètica. Investigació i anàlisi de les diferents 
manifestacions culturals als llocs d’origen i descoberta d’habilitats. Descripció per part de cada dona dels seus imaginaris estètics i visuals, fer una història 
individual d’imatges, colors, espais, robes, cuina, música, família i comunitat abans d’immigrar. Creació d’una historia conjunta amb totes les histories 
individuals per poder conèixer diferents realitats i cultures i crear un refent de grup. Experimentació i recerca d’imatges mitjançant la fotografia, el vídeo i 
l’ordinador. 
b) Color i composició: Recerca de les formes geomètriques símbols culturals, els colors i els significats. Conèixer els suports i els materials. Treballar la 
psicomotricitat fina, aconseguir pulcritud i definició en el treball.  
c) Creació: Elaboració i disseny de formes lliures i geomètriques que serveixin a posteriori per aplicació als objectes. 
d) Estampació: Introducció a la serigrafia, treballar amb pantalles i tintes semigràfiques els dissenys per poder tenir matrius i elaborar petites series. 
Estampació i recuperació de les tècniques africanes. 
e) Forma i volum: Taller de titelles, treball amb escuma del volum, proporcions i mesures, investigació de les diferents formes i volums de les cares. Pintura.  
Creació del cos,  tallar i cosir els vestits.    
f) Aplicació de les diverses tècniques en creació lliure, recuperació de la pintura mural africana. Aplicació a diferents  suports els dissenys dibuixats 
prèviament, xapes de solapa,  punts de llibre, llibretes, samarretes estampades, roba de la llar, ventalls, mocadors. Representació de teatre amb titelles 
d’una historia conjunta escrita a l’aula. 
Col·laboració amb artistes i dissenyadors amb les aportacions culturals pròpies. Llenguatges artístics associats : disseny gràfic, estampació, teatre, 
fotografia, vídeo, música i pintura.  
 
2. Sobre l'educació no formal: Expressió oral i comunicació: a partir de temes quotidians i socials (família, dona, habitatge, sanitat, planificació familiar, 
societat, economia...), introduir el sistema alfabètic, sil·làbic i ideogràfic que representa la unitat de llenguatge oral. Treball amb el mètode de la paraula 
generadora. Introducció de la matemàtica: a partir del coneixement bàsic de la moneda, el mercat, llibreta d’estalvi, transferències,...) introducció als 
sistemes numèrics i operacions.  
 
3. Sobre la dinamització i participació socio cultural: Oferir eines per a què aquestes dones assoleixin autoritat i seguretat en el medi on viuen, oferir 
informació sobre el funcionament de la nostra societat (serveis administratius, mèdics, laborals i culturals) conèixer mitjans per desenvolupar- se amb 
autonomia en situacions quotidianes i socials (municipi, comarca, rutes urbanes, transport públic, serveis administratius i socials), oferir informació des de la 
perspectiva de gènere, drets de les dones, espais i recursos a la seva disposició, noves disposicions estatals, autonòmiques i locals, coneixement sobre el 
món del treball, participació en tots els àmbits socials possibles, festes de la comunitat, xarxes associatives. 
 
IMPACTE: Les dones beneficiàries directes del projecte són dones del col·lectiu Africà, subsaharianes i magrebines, residents al municipi de Canovelles i 
Barri del Congost de Granollers (Vallès Oriental) amb càrregues familiars i fills petits, que han arribat per reagrupació familiar, moltes sense permís de treball, 
provinents d’àmbit rural, la majoria sense alfabetitzar i amb condicions econòmiques precàries.  Els beneficiaris indirectes són els grups familiars, la 
comunitat africana d’immigrants i tots els ciutadans i ciutadanes del municipi i la comarca, perquè pensem que la millora de les condicions soci 
econòmiques, de participació i representativitat d’aquestes persones permetran un millor intercanvi cultural, consolidaran els valors de pertinença al 
territori i donaran veu i visibilitat a un col·lectiu que no disposa en aquest moment dels mateixos drets i oportunitats que la resta de ciutadans i ciutadanes. 
 
  
 
 



 
  

NOM: MON BARRI: PROMOCIÓ SOCIOLABORAL I SOCIOCOMUNITARI DE LES DONES IMMIGRADES 
ORGANITZACIÓ: Associació Sociocultural La Formiga/ info@laformiga.org 
 

OBJECTIUS: Iniciat al 2006, el seu origen recau en un primer contacte que es va fer amb dues dones d’origen pakistaní del barri de Poble Sec de Barcelona, 
que realitzaven un curs de mediació intercultural que es portava a terme des de l’entitat. A partir de llavors  l’Associació  va començar a interessar-se en la 
realitat del col·lectiu de les dones pakistaneses i magrebines i a desenvolupar diferents accions per afavorir la seva integració social i la seva promoció 
com a ciutadanes de ple dret.  Des d’aleshores el projecte ha anat agafant forma i  creixent a partir de la posada en marxa de les diferents iniciatives 
creades per tal d’aconseguir augmentar el  grau d’integració social i  comunitària de les beneficiàries amb la cultura i la societat d’acollida. 
 
Objectius generals: Fomentar la inclusió social i laboral  de les dones d’origen pakistanès i magrebí. Promoure la participació d’aquestes dones dins del 
mercat laboral. Ampliar la seva autonomia i desenvolupament  dins del mercat laboral. Potenciar les seves possibilitats d’accés a la formació i al mercat 
laboral. Donar eines especifiques i personalitzades que ampliïn la seva capacitat d’empleabilitat. 
 
Objectius específics: Impulsar el coneixement de l’entorn i els seus recursos. Dinamitzar la seva integració en un xarxa social i en uns espais diferents dels 
habituals. Facilitar l’aprenentatge d’habilitats socials bàsiques i pautes culturals de la societat d’acollida. Oferir-los recursos formatius i d’inserció laboral. 
Facilitar l’obtenció de competències lingüístiques que els permetin  major comunicació amb el seu entorn. Formar-los en coneixements bàsics 
d’informàtica. Millorar la seva autonomia personal en la resolució de les situacions  conflictives. Descobrir i potenciar les seves habilitats personals. Millorar la 
seva qualitat de vida i  prevenir l’aïllament i la exclusió social. Oferir recursos per facilitar la conciliació familiar i laboral. 
 
ACTIVITATS: Servei d’Orientació Sociolaboral: servei permanent  individualitzat on s’oferirà: anàlisi de l’ocupabilitat, definició del perfil laboral, elaboració 
de currículum, coneixement del mercat laboral, suport per la tramitació del permís de treball, assessorament per la conciliació familiar i laboral, recerca 
activa d’ocupació, orientació i recerca d’oferta formativa i derivació a serveis i recursos sociolaborals.  S’oferirà derivació a recursos específics com: SAIER, 
Barcelona Activa, Femarec, Surt,  Centres de Formació Ocupacional, Oficina d’escolarització pels nens, escoles d’adults, escoles d’oficis, etc. En els casos 
amb un nivell d’autonomia baix es proporcionarà  acompanyament, si més no les primeres vegades, per tal de què la dona conegui el recurs i s’hi mogui 
amb autonomia.   
S’organitzaran tallers de formació instrumental  adreçades a la millora de l’ocupabilitat tals com: NNTT, ponts i canals per a la recerca de feina, introducció 
al Mercat Labora, Drets i Deures dels Treballadors, mobilitat i recursos comunitaris per la inserció laboral,  tècniques pels processos de selecció, 
manteniment de la feina i habilitats socials i laborals. 
Curs de Costura: recentment hem contactat amb les dissenyadores de Mucha Fibra i hem concretat una activitat que pot obrir moltes possibilitats a les 
dones de Món Barri. Es realitzarà un curs al local de Mucha Fibra on les dones tindran la possibilitat de recuperar els seus coneixements de costura i posar-se 
en contacte amb diversos dissenyadors que els poden oferir la inserció laboral en el món de la costura. Amb l’excusa del curs, les dones surten del seu 
àmbit domèstic i es formen en un àmbit que els agrada i que coneixen com el de la costura, a més aprofitarem per practicar a les classes de llengua amb 
vocabulari més específic que s’utilitza en l’àmbit de la costura. 
Classes de llengua i ciutadania: classes pràctiques i funcionals en què aprenguin la llengua castellana i que a més els hi serveixi com a recurs 
imprescindible  per a la seva comunicació per a les activitats de la vida diària (anar a comprar, omplir un formulari, relacionar-se amb l’entorn comunitari, 
desenvolupar-se en l’àmbit laboral etc.).  Es realitzen tres nivell; d’alfabetització, inicial i nivell intermig- alt.  
Activitats d’inclusió sociocomunitària i sociocultural: Es realitzaran sortides i sessions informatives grupals adreçades a millorar la mobilitat i el coneixement 
dels transports públics així com  sortides més lúdiques per a què coneguin la ciutat, als Museus, exposicions i parcs emblemàtics. S’inclouran també  visites 
orientades al coneixement dels  recursos sociocomunitaris i sociosanitaris  tan públics o privats (OTG, biblioteca, Serveis Socials, Oficina d’Atenció al 
Ciutadà, PIAD, Centres de planificació familiar).  
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Activitats de participació ciutadana: en el darrer any,  aquest projecte va estar vinculat amb el projecte de Foment de l’associacionisme i participació de 
la Llei de Barris; va incloure vàries accions de participació ciutadana: participació a la Festa Major i Mostra d’entitats d’algunes dones, a les Sessions 
Informatives d’Acollida de l’Ajuntament, a la Cuina del Món, a alguna reunió de la Plataforma Poble Sec per tothom, etc. Enguany volem reprendre 
aquestes accions i seguir  fomentant  la participació activa de les dones en esdeveniments com ara la Fira de la Terra en les quals pretenem dur a terme 
tallers de henna i de construcció d’estels  per generar uns recursos que els permetin finançar  i una petita part del curs de costura que faran 
paral·lelament. També es farà el taller de cuina pakistanesa i magrebí al Centre Cívic El Sortidor que serà un altre recurs per a que les dones puguin tenir 
uns ingressos en un fons comú per a cofinançar el curs de costura.  
 
METODOLOGIA: Les línies metodològiques que se segueixen en l’execució del projecte són principalment; Anàlisi de demanda i pla de treball 
individualitzat. Per tal d’admetre una beneficiària dins del programa d’activitats i recursos es realitza una entrevista on es fa un recull d’informació dels 
diferents sistemes o àrees de la persona (família, situació econòmica, trajectòria laboral i formativa, estat dels permisos de residència i treball, estat de 
salut, etc.). A partir d’aquesta entrevista s’estableix el pla de treball d’acord amb les necessitats que presenta cada usuària. Metodologia didàctica 
adaptada; el ritme i les eines pedagògiques que s’utilitzen s’adapten al col·lectiu de participants  per poder oferir recursos adients al nivell de les usuàries.  
Atenció individualitzada: l’atenció individualitzada  es bàsica en els serveis d’orientació i inclusió sociolaboral per tal de poder treballar de forma 
personalitzada i atendre les necessitats particulars de les beneficiaries directes.  
Les participants d’aquest projecte es troben moltes vegades immerses en dinàmiques i situacions que requereixen d’una atenció individualitzada és per 
això que l’educadora responsable del projecte atén qualsevol demanda que tinguin de forma individual, en una entrevista personal, a partir de la qual se 
l’acompanyarà o se la derivarà per a intentar resoldre aquesta demanda.  
Implicació del col·lectiu: es promou la implicació de les pròpies participants en la realització d’activitats i projectes de l’entitat (proposta de noves 
activitats, adequació de l’horari...). D’aquesta manera es fomenta la iniciativa i la responsabilització de les dones en el ritme de les activitats del projecte.  
Coordinació amb altres entitats i recursos públics: Totes les accions i activitats que inclou el projecte es comuniquen i coordinen amb altres entitats i 
administracions, per tal de mantenir un treball de derivació mútua i per a poder donar la màxima cobertura a les diferents necessitats de les beneficiaries.  
Per al projecte Món Barri és imprescindible la creació d’un espai amb un clima de confiança en què les dones sentin que l’espai de formació és seu i que 
poden prendre’l com a punt de referència per a qualsevol demanda. En les classes de castellà la metodologia que s’utilitza es basa en establir els centres 
d’interès grupals i personals i a partir d’això estructurar la classe. No s’utilitza una estructura tancada, sinó que es van tractant els aspectes que més 
dificultat suposen per a les participants o aquells aspectes en que els interessen més.  També s’utilitzen dinàmiques de grup a la classe, reproducció de 
situacions reals (diàlegs, rolplayings...) i utilització de materials atractius per a les participants (documents i articles del seu interès, cançons populars i/o 
actuals, vídeos...).  
A més, cada any es realitzen diverses sortides i visites en grup, per tal de donar a conèixer de forma vivencial recursos i espais dels que es parli  tan a les 
classes de llengua com a les activitats de coneixement dels recursos comunitaris i culturals; a poder ser es faran visites guiades. D’aquesta manera les 
dones aprendran a moure’s per Barcelona, coneixeran nous espais, serveis i recursos de forma funcional i vivencial. En aquestes visites es donà la 
possibilitat que puguin participar els   fills/es de les participants, així com altres membres de la seva unitat familiar, com a mitjà per a reforçar el recolzament 
familiar per la emancipació de les beneficiaries i potenciar la participació i motivació envers aquesta activitat. 
 
IMPACTE: Pretenem que al llarg de l’any utilitzin els recursos d’aquest projecte unes 70 dones d’origen pakistanès i magrebí, ja sigui com a alumnes i 
participants o com a usuàries del servei d’orientació sociolaboral. Aquest projecte, d’aquesta manera, contribuirà a que poc a poc aquestes dones es 
formin, puguin accedir a treballar i augmenti la seva presència a la ciutat.  L'avaluació del projecte tindrà diverses vessants: 
-Avaluació qualitativa: a través de l'observació de les actituds, la percepció de la satisfacció de les alumnes, les opinions manifestades, els hàbits de 
treball, la participació en les activitats, la percepció de millores (expressió i comunicació, coneixement de l'entorn, hàbits de lleure...). 
-Avaluació quantitativa: a través de la comptabilització del nombre de participants i dels índexs d'assistència. 
 
  



 
Quant a la temporalització d'aquesta avaluació, es realitzaran tres tipus d'avaluació, totes tres tant qualitatives com quantitatives: 
-Avaluació contínua: a llarg del projecte, amb diversos mitjans; observació permanent, intercanvi de percepcions de les activitats amb les participants, 
reunions mensuals de l'equip tècnic, educatiu i dinamitzador de La Formiga, per anar valorant el grau d'assoliment dels continguts educatius de les 
activitats realitzades i la satisfacció de les participants. 
-Avaluació final: mitjançant un qüestionari final en el què s'avaluï  el conjunt d’activitats; una trobada final per saber la satisfacció de les participants; una 
reunió final amb els professors, tècnics i dinamitzadores de La Formiga, en la  que es valorarà el grau d'assoliment dels objectius inicialment proposats. 
-Avaluació diferida: fent seguiment de les dones que han estat usuàries del Servei o que acabin les classes i les que passin a formar part del món laboral i, 
en la mesura del possible,  a través d'un seguiment posterior de la situació de les participants (cursos als quals s'han incorporat, si han trobat feina, si 
segueixen estudiant, si s'han incorporat a entitats o associacions), a través de trucades o trobades amb l’orientadora i l’educadora. 
 
  
 
  
 NOM: MIRADES DE FUTUR  
 ORGANITZACIÓ: Ajuntament de St. Feliu de Llobregat / aballouches@santfeliu.cat 
 
OBJECTIUS: El projecte “Mirades de futur” va sorgir arrel dels diferents espais de formació que organitza l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat en el marc 
de les sessions d’acollida ofertes a dones de diferents procedències. “Mirades de futur” és una exposició de fotografies realitzades per un grup de dones 
marroquines que van mostrar un interès per la fotografia com a eina d’expressió. Amb aquestes fotos volen fer arribar missatges que puguin substituir les 
paraules i presentar una petita descripció de com teixeixen llaços socials, com manifesten la seva personalitat, com volen transmetre la seves memòries i 
com obren diàleg amb altres comunitats. L'objectiu general del projecte és apostar per la creació de  noves estratègies d’intervenció, com a instrument 
afavoridor de la participació de les dones immigrades.  
 
Els objectius específics són: Fomentar la participació de les dones en els diferents espais de la ciutat i Catalunya. Fer visible la participació de les dones 
immigrades en els diferents espais de la ciutat i dinàmiques municipals. Promoure iniciatives portades a terme per les pròpies dones per reforçar la seva 
autoestima. Implicar altres dones immigrades en les diferents activitats relacionades amb l’acollida. Incidir en altres dones immigrades mitjançant aquesta 
mostra fotogràfica que reflecteix com el grup de dones de St. Feliu està realitzant el seu procés de inserció a la ciutat. Enfortir les relacions entre les diferents 
dones nouvingudes i les dones que ja porten més temps a Catalunya. Implicar el grup de dones de St. Feliu en la sensibilització i el recolzament  a altres 
dones immigrades. I donar a conèixer les realitats del procés d’inserció socio-laboral de les dones immigrades.  
 
ACTIVITATS: Les activitats consistien en 4 blocs diferents :  
1. Introducció a les noves tecnologies mitjançant la pràctica en situ de com fer funcionar una càmera de fotos digital. 
2. Realització de sortides a diferents punts d’interès de la ciutat i la comarca. 
3. Realització d’un procés participatiu on les dones seleccionaven les fotos representatives. 
4. Organització de les fotos segons els temes que les dones consideren més rellevants 
 
METODOLOGIA: La part teòrica de l’aprenentatge en els usos de les càmeres digitals va consistir en cinc sessions dirigides per un professional. La teoria 
consistia en el coneixement de les eines bàsiques per fer ús de les càmeres. Pel que fa referència a la part pràctica, cal esmentar els següents punts que es 
varen tenir en compte alhora de fer aquestes sessions: La programació de totes les activitats es van dur a terme amb la col·laboració de les dones. Les 
dones  tenien la llibertat de coordinar entre elles el torn de càmeres els caps de setmana i durant les activitats. Després de cada sessió fotogràfica es va 
establir una dinàmica on cadascuna explicava les seves fotos. Això ha permès a les dones despertar el  sentit d’ observar, explicar, qüestionar, preguntar i 
preguntar. Al final de las sessions es van organitzar tres espais participatius on el grup de les dones van escollir les fotos que volien exposar.  
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IMPACTE: Al llarg de les activitats organitzades al voltant de la fotografia, les dones van mostrar una gran motivació per la participació en els espais públics 
de la ciutat, com per exemple en el concurs de paella del barri de Falguera. Mitjançant aquest projecte s’han creat espais d´intercanvi i col·laboració  
amb els diferents grups del  Consell de les Dones de la ciutat i altres entitats com les associacions de veïns i CineBaix. Les dones en aquest projecte han 
començat a liderar elles mateixes la realització de diferents tasques com fer els tallers de henna, tallers de cal·ligrafia àrab a la Fira de Solidaritat 
organitzada per l’Ajuntament de St. Feliu de Llobregat. L’exposició ha permès que aquestes dones segueixin sent les noves interlocutores, ja que mitjançant 
les fotos expliquen el seu procés de fer-se un lloc en la nova societat a totes les dones nouvingudes. El més important en tot l’ itinerari d’ aquest projecte és 
la consolidació del grup de les dones que ha donat pas a la creació d’ una associació “Dones per l’Esperança”. 
 
 
 
 

 
NOM: ATENCIÓ A DONES IMMIGRANTS VÍCTIMES DE MALTRACTAMENT  
ORGANITZACIÓ: CÀRITAS DIOCESANA BARCELONA / correu@caritasbcn.org 

 
OBJECTIU: La reincorporació de les dones víctimes de maltractament i en situació de vulnerabilitat a la societat de forma autònoma i crítica, amb plena 
consciència de la seva situació i dels seus drets com persona i com dona; disposant dels recursos necessaris perquè aquest procés sigui realment eficaç. 
 
ACTIVITATS: 1. ORGANITZACIÓ DE LA CASA: Basada en la metodologia de la Relació d'Ajuda, que es caracteritza per una escolta activa i una acollida 
incondicional. Es tracta d'un element fonamental per a aconseguir que la dona víctima del maltractament, pugui sentir-se segura i protegida, generant els 
vincles afectius necessaris per a la seva pròpia recuperació. En els pisos pont la Treballadora Familiar ajuda en la confecció de menús setmanals, ensenya 
a cuinar plats nous, acompanya en les compres per a treballar amb les dones l'economia domèstica. L'educadora acompanya espais lúdics de tarda 
amb els fills, aporta elements de reflexió a les dones en relació a l'educació dels seus fills i el tipus de relació que mantenen amb aquests. L'educadora 
dinamitza les assemblees, espai que serveix per a proposar idees d'organització interna, per a resoldre conflicte, i per a arribar a acords i vetllar pel seu 
manteniment. Es posa especial interès en l'aspecte lúdic.  
 
2. INDIVIDUALIZACIÓ DE LA INTERVENCIÓ SOCIOEDUCATIVA: A cada família se li assigna una educadora social com referent durant tota la seva estada en 
la casa, i s'estableix de forma conjunta un pla de treball individualitzat per a la dona i pels fills, amb la concreció d'objectius i estratègies per a la seva 
implementació, així com indicadors de la seva evolució.  
 
3. COORDINACIÓ: En les acollides d'urgència, des del moment de l'ingrés de la dona en la Casa, es formalitza el procés de coordinació amb els serveis 
derivants per a garantir que el procés de la dona no quedi aïllat necessàriament, del seu entorn referencial. En les acollides de mitjà-llarg termini, 
s'estableixen coordinacions concretes i periòdiques entre els recursos propis i els comunitaris, amb assignació de responsabilitats i compromisos en les 
diferents fases del procés de les famílies, vetllant especialment per un procés realista de formació i inserció laboral.  
 
4. FORMACION EN HABILITATS SOCIALS: Facilitar els mitjans necessaris (Unitats de Convivència) perquè les famílies exercitin o adquireixin les habilitats socials 
necessàries en els seus processos ulteriors (pis compartit).  
 
5. ACCÉS A L'HABITATGE: En els processos de sortida descrits en el projecte, Càritas destina els professionals necessaris (Educador/a social, treballadora 
familiar,...) i es compromet a acompanyar en el procés de recerca d'habitatge, facilitant quan sigui convenient pisos per a situar Unitats de Convivència 
per a grups familiars.  
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6. ACOMPANYAMENT EDUCATIU DELS FILLS/ES: Es garanteix que reben l'escolarització adequada des de l'inici de la seva estada, bé pel propi equip 
educatiu, en els processos d'urgència, bé mitjançant acords amb escoles pròximes. També es garanteix la complementació amb activitats formatives 
extraescolars i amb el suport psicològic o reeducatiu que sigui necessari. 
 
METODOLOGIA: Aquest és un projecte emmarcat en l'acció social de Càritas Diocesana de Barcelona. La seva significació es basa en la ideologia de 
Càritas de donar a la persona beneficiària de la nostra acció el màxim protagonisme en el seu propi procés. És la pròpia persona qui marcarà el temps 
que necessita per a estar en el projecte i passar d'una fase a una altra. Ella decidirà quan està preparada o se sent preparada per a donar el salt a 
l'autonomia completa i deixar aquest recurs. Creiem que és fonamental que les persones no se sentin pressionades per la temporalitat del recursos, ja que 
aquest fet desvirtua el seu procés de millora i pot provocar reculades en els seus assoliments. És important valorar el procés tant individual de millora i 
prevenció com el procés de millora grupal per a afavorir la convivència i la relació de les persones que comparteixen aquest recurs. L'equip de 
professionals té dividida les diferents tasques. La treballadora social fa el seguiment social de les famílies. La treballadora familiar acompanya i dóna suport 
en l'organització de la casa, i les educadores socials acompanya el procés de millora de capacitats personals i de capacitats maternals. 
 
IMPACTE: L'avaluació que es fa anualment sobre el projecte avala la seva viabilitat tècnica, que se sustenta en un equip educatiu interdisciplinar, 
l'assessorament i supervisió del programa de famílies de Càritas, i l'acompanyament relacional a través de voluntaris.  Anualment es realitza una avaluació 
seguint una pauta pròpia que consisteix en:  
1) Avaluar cadascun dels resultats esperats del projecte, en funció dels indicadors establerts per a cada resultat.  
2) Cadascun dels indicadors té 3 graus de consecució (alt, mig i baix), amb una puntuació per a cada grau, la qual cosa ens permet obtenir una mitjana 
per a cada resultat esperat i alhora una mitjana final.  
3) La mitjana final resultant ens dóna el grau de consecució global de resultats esperats.  
Aquesta pauta ens permet avaluar els resultats obtinguts del projecte, l'equip humà que el porta a terme i la repercussió del projecte en el conjunt de la 
institució. Aquesta valoració la fan les famílies ateses, el personal de l'entitat i conjuntament s'analitza la millora del perfil d'ocupabilitat de la dona, un cop 
surti de la casa i d'acord amb el seu pla de treball individualitzat. 
 
 
 
 

 NOM: REVISTA MIRADES  
 ORGANITZACIÓ: Associació Atzavara Arrels / atzavara-arrels@hotmail.com 

 
OBJECTIUS: Reconèixer la tasca de les dones migrades com agent actius de canvi. Contribuir a l’empoderament de les dones. Facilitar l’accés a les TIC. 
Fomentar l’ ús correcte del llenguatge no sexista. Fomentar l’ús de la llengua catalana en el col·lectiu de les dones migrades. Possibilitar l’intercanvi de 
coneixements i experiències entre dones. Fer visibles les aportacions socials de les dones a tots els àmbits. Dur a terme accions de sensibilització social 
destinades al reconeixement i a la valoració del paper de les dones a tots els àmbits comunitaris. Facilitar la inserció social i laboral dels col·lectius de 
dones en risc d’exclusió. Visualitzar experiències positives de dones migrades de diverses procedències i la seva trobada amb dones autòctones. Crear 
espais de trobada i d’intercanvi de coneixements entre dones autòctones i dones migrades. Promoure la participació activa de les dones. Participar en 
activitats conjuntament: interrelacionar-se i definir projectes comuns. Potenciar l’accés de les dones, i en especial de les migrades, als mitjans socials de 
comunicació. 
 
ACTIVITATS: Mirades, la revista anual de l’Associació Atzavara-arrels, és concebuda des de l’Espai Dones que ofereix l’associació. Aquest espai consisteix 
en la trobada i la reflexió en comú d’un grup de dones provinents de llocs molt distants i desconeguts entre elles. A través d’aquesta publicació, les dones 
han decidit fer visibles les seves històries de vida per tal de posar llum als prejudicis i estereotips que generen els mitjans de comunicació vers la 
desconfiança de l’altre. 
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L’Espai Dones ofereix un lloc de trobada entre les dones del món on poder parlar, sentir i debatre la seva nova realitat que han decidit iniciar o van iniciar 
fa temps, soles, amb seus fills, familiars, etc. Fa cinc anys el grup de dones que participava a Atzavara va decidir que aquest espai no es tractava tan sols 
d’un lloc on aprendre les mínimes eines de comunicació sinó que també era molt important visibilitzar les seves aportacions a la nova societat d’acollida. 
Explicar a través de les seves històries de vida els motius que les van dur a deixar els seus països i com ho van fer per a afrontar una nova vida, en general, 
partint del no res. La nostra revista pretén trencar amb els estereotips i prejudicis habituals que sorgeixen pel desconeixement de l’altre i que col·loca a les 
dones migrades en una posició de submissió i de falta de participació que no té relació amb la realitat que elles creen diàriament a les escoles, les 
associacions, els espais participatius, etc. Mirades, pretén sensibilitzar als ciutadans sobre la presència de la immigració i els seus aspectes més positius.  
 
Aquesta tasca, no la realitzem en solitari, ja que els mateixos usuaris/es de l’associació son els/les qui han creat aquest projecte. Aquest curs s’ha creat el 
bloc de la revista Mirades, amb la intenció de que hi participin totes les persones que contribueixen a assolir als objectius de l’Espai Dones afegint la 
importància de contribuir a la visió de gènere, http://miradesatzavara.blogspot.com. L’objectiu a llarg termini és que puguin gestionar de manera 
autònoma aquest espai virtual on poder mostrar les diverses mirades del món i on puguin parlar obertament d’allò que vulguin. 
 
METODOLOGIA: A l'Espai Dones assisteixen unes 45 dones de Marroc, Índia, Xina, Pakistan, Catalunya, Bielorússia, Equador i Algèria. Aquestes trobades 
tenen un doble objectiu, per una banda, servir com eina de desenvolupament comunicatiu per tal de fomentar l’autonomia i per l’altra,  l’intercanvi de 
sabers a partir de la nova situació en la que es troben les dones. Tenen una durada de quatre hores setmanals i es realitzen des d’octubre fins a juny. A 
partir de les seves pròpies necessitats van aflorant i definint-se les temàtiques, a través de diversos debats i intercanvi d’opinions, i de forma participativa es 
va perfilant el fil conductor de la revista Mirades, que es publica el mes de novembre de cada any.  En les diverses sessions es tracten temàtiques de la 
vida quotidiana que van des de la vivència personal del fet migratori passant per l’educació dels fills en la societat actual, temes de salut relacionats amb 
les dones, la formació professional com a sortida laboral, la creació de noves fonts de treball pensant des de l’autoocupació. 
A partir de les diferents situacions que sorgeixen en cada trobada, juntament amb l’intercanvi d’experiències i el seus sabers, es defineix l’estructura sota la 
que girarà la revista, s’elaboren els textos, i a partir d’aquí les dones poden posar en pràctica i aprendre a utilitzar les noves tecnologies. De manera que al 
final de curs, les dones han pogut adquirir competències lingüístiques, coneixements informàtics, desenvolupar el sentit crític i establir una relació 
participativa amb la realitat del seu context.  A mes, aquest treball pot adaptar-se a tots els nivells formatius independentment dels coneixements previs 
que posseeixin les dones vers el català o la informàtica, ja que el disseny, la fotografia, l’estructuració de la revista són parts on poden estar-hi fàcilment 
implicades. La presentació de la revista també és un moment molt important per a les dones que participen d'aquest projecte conjunt. Aquest dia es 
reuneixen les diverses cultures, tradicions i sabers que han estat treballant durant molt de temps i es conjuga sota un mateix objectiu: visibilitzar les 
aportacions de les dones a la nova societat d'acollida. 
 
IMPACTE: Quan al carrer es parla de dones migrades, generalment es parla de submissió, de mà d’obra barata, de cultures, llengües, tradicions, olors o 
vestimenta que utilitzen.  Però darrera d’aquesta associació d’idees, també hi ha dones i no són anònimes.  Són, viuen, riuen, es preocupen, aprenen, 
pareixen, conversen, miren i opinen. A través de la revista l’associació s’apropa a la ciutat i és reconeguda la seva aportació en el foment de la 
participació, la cohesió social i el respecte entre les diverses cultures que conviuen a la ciutat de Tortosa. Alhora fa possible que la veu de les dones 
migrades i la realitat de les persones migrades, fins al moment, anònimes, sigui reconeguda i escoltada per la resta de ciutadans.  Mirades, es tracta del 
reconeixement de la presència del col·lectiu femení i del seu empoderament. Ja no vol donar més explicacions sobre el perquè estem aquí, no vol 
justificar-se en els canvis i moviments del món en el que vivim. Aquest any es publicarà la cinquena edició de la Revista Mirades, tot i que, degut a la 
reducció de les subvencions públiques i l'ajuda d'entitats privades s'ha reduït la revista a la meitat i s'ha tingut que suprimir un altre projecte de 
comunicació amb les dones. Des de el primer moment el resultat ha estat  molt, molt positiu. La societat rep una informació que no s'obté a través dels 
mitjans de comunicació i d'aquesta manera afavorim els mitjans socials de comunicació que parla de totes les persones, les seves lluites, esforços i 
presencia en la societat del segle XXI.  A més el nostre principal objectiu és fer visibles les aportacions que les dones migrades aporten cada dia a Tortosa, 
amb la seva participació en associacions, AMPAS, sindicats, etc. Es par això que formen part de la Xarxa de Periodistes amb Visió de Gènere i a més en la 
revista sempre han participar destacades veus del  feminisme, els drets humans, la mediació o l'art. www.atzavaratortosa.org 
 



 
NOM: DONA DRETS: EINES PER COMBATRE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE  
ORGANITZACIÓ: Casal dels Infants per l’acció social als barris / info@casaldelsinfants.org 

 
OBJECTIUS: Contribuir a prevenir i disminuir la incidència de la violència de gènere a partir del desenvolupament de noves actituds i models relacionals de 
noies joves en situació d’exclusió social. Per tal d’assolir-lo, ens centrarem en: Millorar les capacitats personals de les dones joves a través de l’adquisició 
d’eines i habilitats que li permeti prevenir o sortir de les situacions de violència. I generar una xarxa de recursos i actors de la comunitat que potenciïn 
l’impacte social de l’actuació i col·laborin activament amb el projecte.  
 
ACTIVITATS: 1. TALLER DE PREVENCIÓ DE RELACIONS ABUSIVES: On es van donar eines a les noies per a prevenir relacions de violència de gènere i per tal 
d’afrontar amb assertivitat situacions de risc. 
2. ESPAI GRUPAL: On es van realitzar mòduls formatius d’educació afectivo-sexual, construcció de la identitat femenina i relacions de gènere; en aquest 
espai es van aprofundir les qüestions que es van treballar en els tallers de prevenció de relacions abusives, de manera que el propi grup de noies va 
generar les seves estratègies assertives d’enfrontament amb els seus codis de comunicació i actuació adaptats a la seva pròpia cultura. 
3. ENTREVISTES AMB EDUCADORS/ES I TUTORIES D’ASSESSORAMENT INDIVIDUAL: amb l’objectiu de detectar situacions de violència, es van fer entrevistes 
individualitzades i es va oferir a les noies un espai tutorial d’assessorament, així com, es va analitzar si era necessari fer una derivació de la noia a serveis 
socials. 
4. GRUP D’AJUDA MÚTUA: es va generar una xarxa de suport entre les joves que es va detectar que necessitaven un acompanyament més intensiu, per tal 
de reforçar l’empoderament i la capacitació per a fer front a situacions de violència de gènere. 
5. IMPLICAR LES ENTITATS DEL TERRITORI QUE TREBALLEN PER L’ERRADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA:  amb la implicació de les entitats locals, es va assolir crear 
sinèrgies entre les entitats que treballen aquest tema; d’aquesta manera es va enfortir el circuit contra la violència de gènere i es va facilitar l’accés de les 
joves a poder denunciar situacions de maltractament i que rebessin l’assessorament que els fóra necessari. 
6. REALITZACIÓ D’ENTREVISTES AMB ELS LÍDERS VEÏNALS DELS DIFERENTS COL·LECTIUS ATESOS: Mitjançant la detecció dels líders comunitaris i la seva 
implicació amb els objectius del projecte i la realització d’accions conjuntes, es volia prevenir situacions de violència (abandonament escolar, matrimonis 
imposats..) i contribuir a rebaixar la incidència de la violència dirigida a les joves. 
 
METODOLOGIA: Els TALLERS DE PREVENCIÓ DE RELACIONS ABUSIVES estan estructurats en sessions de formació dividides en tres mòduls, en els quals es 
treballa: Estereotips de gènere, Construcció de la idea d’amor romàntic i Violència de gènere. En aquestes sessions es qüestiona la construcció de la 
identitat masculina i femenina, i com aquesta ens pot portar cap a una relació de desigualtat entre sexes. Com els manaments del patriarcat i la 
socialització de gènere, poden fomentar actituds d’abús i violència de gènere, amagar o normalitzar situacions de risc i perill per a les persones. 
A l'ESPAI GRUPAL hi ha sessions organitzades amb mòduls formatius, en els que es treballa: Educació afectivo-sexual, la construcció de la identitat femenina 
i les relacions de gènere. Oferir un espai de reflexió sobre el model de relacions afectives que tenim en la nostra societat i com aquest està condicionat des 
del model sexista i desigual promogut pel sistema patriarcal, adaptant el llenguatge i la metodologia a cada col·lectiu. L’objectiu és reflexionar sobre la 
construcció de la identitat, el gènere i les concepcions socials de parella, identificant situacions de risc en les relacions i conèixer les mesures preventives. 
Identificar els vincles entre sexualitat i relacions igualitàries o relacions abusives i vincular-ho amb la violència de gènere. 
 
IMPACTE: El projecte va tenir 93 beneficiàries, provinents de 5 projectes del Casal; la forquilla d’edats va ser entre els 16 i els 40 anys i la seva procedència 
era de països diversos: a) Grup de joves Entra en Xarxa: Noies immigrades de 16 a 25 anys, dels projectes d'orientació laboral (col·lectiu de joves d'origen 
magrebí, paquistanès, indi i llatinoamericà) participants del projecte de formació i inserció sociolaboral. b) Grup de joves Mina: Noies d’entre 16 a 21 anys, 
residents al barri de la Mina, realitzant el curs de monitores del projecte D-dones, amb baixes competències formatives i professionals i algunes d’elles amb 
situacions d’exclusió social i desestructuració familiar. c)  Grup de dones Mina: Dones d’entre 23- 36 anys, residents al barri de la Mina, realitzant el curs de 
monitores del projecte D-Dones. La majoria declaren haver patit violència per part de les seves múltiples parelles o bé en el present patint violència.  
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d)  Grup de dones Projecte Vincles: Dones d’entre 23 i 42 anys, de procedències molt diverses (Rumania, Egipte, Equador, Bolívia, República Dominicana, 
Paquistan i Bangla Desh). Totes amb fills/filles (algunes els tenen al país d’origen). Totes presenten situacions de molta vulnerabilitat a patir violència amb 
pocs recursos i poca xarxa o suport familiar. e)  Grup de dones “Espai dona” d’Ibn-Batuta: Dones d’entre 25 i 40 anys procedents de Paquistan, Bangla 
Desh i Índia la majoria amb un mínim de dos fills/es d’edats molt curtes. Totes elles casades, viuen al barri del Raval i estan a Ibn-Batuta rebent classes 
d’alfebetització i / o llengua castellana. 
  
El resultat del projecte ha estat molt positiu i ha assolit els objectius que es proposava. D’altra banda, això no vol dir que el treball de prevenció de la 
violència de gènere hagi acabat. Seria molt interessant poder continuar amb aquest treball, ja que les joves i les dones, una vegada han realitzat els tallers 
i han format part dels grups afectius, segueixen amb les seves situacions de vulnerabilitat i seria molt bo mantenir l’acompanyament i el recolzament que 
han tingut durant aquests mesos. La violència de gènere és un fenomen multicausal i de diversos nivells i està present en moltes situacions quotidianes. 
Malgrat s’interioritzin els indicadors de violència es necessita un acompanyament per a poder afrontar-la, tant homes com dones. Es necessita també 
poder seguir treballant de forma comunitària per a entendre com són els patrons de comportament d’altres cultures i com fer que el discurs de la 
prevenció a la violència es pot anar filtrant a més persones i entitats.  Cal també poder arribar als qui emeten discursos violents, als qui reprodueixen la 
violència de gènere i a qui permet que la violència de gènere també tingui un factor estructural important que cal combatre amb projectes com aquest.  
 
 
 

 
NOM: LA MALETA INTERCULTURAL  
ORGANITZACIÓ: SURT. Fundació de Dones, Fundació Privada / sirav@surt.org 

   
OBJECTIUS: Impulsar l’educació pel desenvolupament en l’educació formal i la millora de les competències interculturals i de gènere del professionals de la 
docència per fomentar la  millora de la convivència intercultural , cohesió social i equitat de gènere,  en l’àmbit educatiu. 
- Formar als professionals, per a la millora de capacitats i coneixements en temes d’interculturalitat i equitat de gènere.  
- Oferir eines i estratègies als professionals de la docència per treballar la interculturalitat i l’equitat de gènere amb l’alumnat dels seus centres.  
- Crear una xarxa de professionals de la docència que permeti un treball consensuat per a l’educació pel desenvolupament i garanteixin l’efecte 
multiplicador dels resultats.  
- Incorporar la perspectiva de gènere en les accions desenvolupades.  
- Avaluar els resultats i intercanviar experiències, que generin propostes de millora. 
 
ACTIVITATS: 1. Tallers Formatius adreçats al professorat: Tenen l'objectiu de millorar les capacitats i coneixements del professorat de primària i secundaria en 
interculturalitat i gènere (diversitat, foment de la igualtat d’oportunitats, prevenció de conductes discriminatòries...). A la vegada, els tallers volen garantir el 
foment d’aquests valors i actituds a l'alumnat. La implementació dels tallers garantirà també  l’aplicabilitat dels materials dissenyats en la maleta 
pedagògica. Es tracta d’ informar i formar als professors/es i oferir eines de treball , a la vegada que s’afavoreix un procés d’experimentació del materials 
mitjançant la seva aplicació. També es pretèn facilitar als i les professionals estratègies per a la utilització i adaptació dels materials a les seves necessitats. 
S'han ofert diferents tallers formatius a les diferents escoles del territori de Catalunya.  
Taller 1: Aplicabilitat de la Maleta Pedagògica: Informació sobre l’ús i aplicació de les eines de la maleta pedagògica. Estratègies d’aplicació.                                   
Taller 2: Convivència i ciutadania: Introducció als conceptes: Ciutadania, Convivència, Participació...Procés d’adaptació e incorporació dins la nova 
realitat. Reajustament del bagatge competencial clau per a la ciutadania. Implementació i aplicabilitat de les eines de la maleta pedagògica 
relacionades.        
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Taller 3: Interculturalitat i competència intercultural. Conceptualització: Interculturalitat, gènere, discriminació, igualtat.Com desenvolupar la competència 
intercultural  i entendre la societat des d’un enfocament intercultural. Treballar estereotips, prejudicis,etc. Implementació i aplicabilitat de les eines de la 
maleta pedagògica relacionades. 
Taller 4: Mediació i negociació de conflictes. Conceptes bàsics: Mediació, conflicte, assertivitat, negociació... Gestió del conflicte: anàlisi, abordatge, 
eines... La mediació: àmbits d’intervenció. El procés de negociació. Incorporació de la perspectiva de gènere en la Mediació. Implementació i 
aplicabilitat de les eines de la maleta pedagògica relacionades. Taller 5: Equitat i  Perspectiva de gènere. Conceptualització: Sexe, gènere, igualtat 
d’oportunitats, equitat. Què vol dir incorporar la  incorporar la perspectiva de gènere en l’educació? Eines i estratègies per garantir la igualtat 
d’oportunitats. Implementació i aplicabilitat de les eines de la maleta pedagògica relacionades. 
 
2.  La Maleta Intercultural: És un instrument pedagògic digital en format CD i oferta també a la web,  (www.surt.org/maletaintercultural) que ofereix eines 
per a treballar aspectes com la interculturalitat i el gènere. S'adreça principalment al professorat de les escoles de secundària, i incorpora una 
programació de continguts i objectius a treballar, cada un d’ells amb activitats relacionades, eines i materials específics per al seu desenvolupament dins 
l’aula. Es presenten també diferents possibilitats d’adaptació atenent la realitat del grup i  l’àrea acadèmica en la que s’estigui treballant. Les activitats 
s’agrupen  a través d’una varietat de presentacions, es a dir, un mateix contingut es pot treballar amb diferents dinàmiques. Les eines són per a treballar 
individualment o en grup, incloent fitxes de treball, dinàmiques grupals, materials en suport digital i d'altres. 
 
3. Taller d’Intercanvi d’Experiències: Sessions de treball que s'han realitzat amb personal docent que ha treballat el material de la maleta intercultural, per 
fomentar el debat i l’intercanvi d’informació i d’experiències. Aquest tallers han suposat un espai de reflexió, intercanvi  i treball al voltant de la 
interculturalitat i la perspectiva de gènere, i han permès recollir  els resultats aconseguits al voltant d’aquestes temàtiques així com l’impacte aconseguit. 
La realització d’aquests tallers és posterior a les altres activitats proposades suposant no només un espai de valoració i conclusions dels resultats obtinguts, 
sinó també un espai d’intercanvi i de consolidació d’una xarxa de professionals de la docència. 
 
METODOLOGIA: El projecte parteix d’unes estratègies d’intervenció que es treballaran bàsicament des del DESENVOLUPAMENT DE COMPETENCIES 
INTERCULTURALS i la PERSPECTIVA DE GÈNERE. 
Aquest procés de desenvolupament de competències és un procés d’aprenentatge pràctic basat principalment en l’experiència , que es nodreix 
mitjançant una estratègia global d’identificar, transferir i experimentar competències i alhora es fonamenta en uns supòsits bàsics:                                                         
- La construcció de la competència és un procés constant d’interacció entre la persona i l’entorn que implica partir d'experiències personals, reflexionar 
seleccionant els elements significatius que permetin remodelar-les, transferir-les a un nou context i experimentar en la pràctica la seva utilitat;                                      
- És una estratègia dinàmica que es reconstrueix permanentment. Es parteix de les experiències prèvies per construir nous models figuratius que es poden 
convertir en competència intercultural quan s’experimenten en la pràctica. Alhora, aquesta experiència s’afegeix al bagatge inicial i obre noves 
possibilitats de construcció de competències.  
Les accions proposades en el projecte garantiran un aprenentatge de coneixements, espais de reflexió, debat, etc, experimentació, etc...que obriran la 
possibilitat de desenvolupar i millorar les competències interculturals de professors/es i alumnes. El treball transversal i específic de la perspectiva de gènere 
reforçarà les competències dels beneficiaris per un millor posicionament al desenvolupament humà i a una societat més justa i igualitària.  
 
IMPACTE: El projecte ha tingut un impacte major de l’esperat en quant al nombre de persones beneficiaries i a la repercussió de les eines elaborades. El 
projecte no contemplava un abast específic molt dimensionat en quant a intervenció directa, però sí que suposarà una impacte més ampli en quant a 
l’accés que es pot tenir de l’eina elaborada, pel fet d’estar disponible per a tothom en format web. Sabem que són molts els recursos pedagògics existents 
a les escoles que treballen temàtiques similars, per això varem voler proposar un recurs que contemplés les aportacions de persones implicades en el 
sector, i persones de diferents orígens, que fos més accessible per a tothom, innovador i que anés acompanyat d’una sensibilització i capacitació als/les 
professionals docents que garantís que coneguessin la eina i que la veiessin com a un recurs útil. Per tot això el projecte ha tingut una bona rebuda i s’ha 
valorat de forma molt positiva.  Més enllà d'això, la difusió continuada del material, i el treball posterior de SURT per a l’educació i el desenvolupament de 



competències interculturals i de gènere, des d’altres projectes, com la Consultora, Servei de Mediació Intercultural, etc.., garantiran un impacte major i 
més global, i ens permetrà fer un seguiment un cop finalitzat el projecte.  
 
Destaca la utilitat de la intervenció i de les eines elaborades, però a la vegada  la necessitat d’acompanyar qualsevol acció i recurs ofert, d’un treball 
proper amb les persones que hauran de treballar amb l'alumnat. Valorem com a indispensable, un treball d’acompanyament a aquests professionals i 
sobretot de sensibilització que els hi permeti identificar les necessitats existents en les aules i la responsabilitat que tenen de transformació de situacions i 
actituds que dificulten la convivència intercultural i la cohesió social. També pensem que cal reforçar la coordinació i el treball en xarxa dels i les 
professionals de la docència per garantir criteris i missatges unificats i per a multiplicar els resultats. 
 
 
 
 
 

NOM: SAKHANU DEL PLA DE L'AMETLLER. TALLERS COMPARTITS D’APRENENTATGE I CONEIXEMENTS PER A LA INTEGRACIÓ  
ORGANITZACIÓ: AMPA CEIP Pla de l'Ametller (Banyoles) / melciorfarres@telefonica.net 

 
OBJECTIUS: Ajudar les mares gambianes a aprendre la nostra llengua per comunicar-nos tant a dins com a fora de la nostra escola. Com a objectius 
específics ens proposem: (1) Compartir coneixements per ampliar la seva formació sobre la nostra comunitat, per facilitar el diàleg i la coneixença en 
benefici del rendiment i aprofitament escolar dels nostres fills i filles. (2) Des del respecte per les seves tradicions, donar a les dones sarahules l’oportunitat 
d’adquirir un nou rol dins la seva comunitat. (3) Conèixer l’idioma els oferirà més possibilitats de trobar feina i els facilitarà activitats habituals com anar al 
metge, comprar o relacionar-se. (4) Apropar les famílies sarahules a l’escola, generant un entorn de confiança, cooperació i diàleg entre les mares per 
afavorir la col·laboració i la implicació en l’activitat escolar. (5) Intentar que entenguin el funcionament de l'escola, que trobin la necessitat d’involucrar-se 
en l’educació dels fills/es, de parlar amb les mestres o de participar en les activitats organitzades per l’AMPA.  
 
ACTIVITATS: Consisteix en un espai de mares on s’ensenya català i es parla de l’organització escolar, dels costums i les tradicions, la salut o la nutrició, entre 
altres, amb la participació de mestres, personal del CAP o especialistes en el tema d'interés. El grup de mares es reuneix a l’escola cada dimecres i 
divendres de 3 a 5 de la tarda. S'organitza un servei de guarderia per als fills/es no escolaritzats durant l’estona que les mares assisteixen al taller.   
 
METODOLOGIA: El grup de mares de l’AMPA ajuda les formadores voluntàries i acompanya les mares sarahules tota l’estona de la classe, compartint 
opinions, experiències i coneixements amb l’assessorament i propostes de l’equip LIC (Llengua, Interculturalitat i Cohesió social) i la mediació activa de la 
Djalla Macalou, mare nouvinguda amb fills a l’escola, que coneix la situació de les mares sarahules i la problemàtica dels seus fills i filles a l’escola. Al 
realitzar-se en el mateix centre escolar i en horari lectiu les mares sarahules disposen d'unes hores on poden participar relaxadament generant-se un clima 
propici per a l'aprenentatge. El tracte proper i cooperatiu amb les mares voluntàries de l'AMPA afavoreix la col·laboració i la integració en l'entorn escolar i 
personal. 
 
IMPACTE: Si bé en l'aprenentatge del català el progrés és lent, cal destacar que el nivell de formació previ és baix o molt baix. En canvi, les expectatives 
que teníem en la seva inaplicació amb l'educació dels fills/es i la integració i participació en millorar el funcionament de l'escola s'estan superant. 
Comencen a participar en les reunions de curs,tot i que expressen problemes d'idioma; estan pagant la quota de l'AMPA, per experiència sabem que és 
un fet molt important, i s'han compromès ha demanar hora amb els tutors/es per saber com es porten els seus fills i filles i a parlar amb les famílies dels nens i 
nenes de la seva comunitat que no es porten bé a l'escola. El grup de mares Sakhanu comença a prendre les seves iniciatives i ja fora de l'escola s'han 
trobat per organitzar-se en associació i han triat una presidenta. En aquest segon curs de Sakhanu ens proposem, amb l'ajuda dels mestres i l'equip LIC, fer 
el seguiment als fills i filles per veure si hi ha millora en el seu rendiment escolar. 
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NOMBRE: PROGRAMA BITÁCORA-WEB NORACISMOYNOSEXISMO.ORG  
ORGANIZACIÓN: FETE - UGT / info@noracismoynosexismo.org 

 
OBJECTIUS: El Programa Bitácora y su dimensión en internet, la web www.NoRacismoYNoSexismo.org, constituyen un proyecto de FETE-UGT y el 
Departamento Confederal de Migraciones de UGT subvencionado por la Dirección General de Integración de los Inmigrantes (Ministerio de Trabajo y 
Asuntos Sociales), con el objetivo de proporcionar herramientas pedagógicas para el desarrollo de una Orientación Profesional desde la perspectiva 
Intercultural y de Género. El proyecto cuenta con los siguientes Objetivos específicos: Trabajar con los alumnos y alumnas, proporcionándoles las 
estrategias y formación de actitudes necesarias para la realización de opciones libres de obstáculos sexistas o racistas; ofrecer materiales adecuados para 
una Orientación Profesional con la perspectiva Intercultural y de Género; acercar al profesorado las expectativas y deseos profesionales de su alumnado 
facilitando el conocimiento mutuo y las perspectivas de futuro; informar a los y las jóvenes sobre todas las posibilidades y dar a conocer los recursos 
necesarios para la toma de decisiones sobre su futuro formativo y profesional; promover en el ámbito de la educación una actitud abierta a la 
construcción de una sociedad intercultural, democrática más justa, equitativa y solidaria; y facilitar la difusión e intercambio de buenas prácticas entre 
centros y docentes.  
 
ACTIVIDADES: Talleres de orientación en el aula. (Más información sobre los talleres desarrollados en el año 2009, en la memoria adjunta del Programa 
Bitácora). Formación de profesorado. Guía de Orientación Profesional no racista y no sexista. (Disponible para descarga en 
http://noracismoynosexismo.org/spip.php?article122). Web con materiales on-line, noticias, foros, blog de experiencias…Creación de una comunidad 
virtual de centros, docentes y alumnado. 
 
METODOLOGIA: El Programa Bitácora se desarrolla en Centros de Enseñanza Media e Institutos a través de talleres que tienen una duración entre 1 y 10 
sesiones. La puesta en práctica de Bitácora conlleva la colaboración con las diferentes FETES que han participado en el programa: Castilla León, Asturias, 
Alicante, Madrid, Aragón y Extremadura. Las FETES informan a los centros escolares y aquellos interesados en participar en el programa lo solicitan y se 
acuerda una fecha de realización de los talleres en las aulas. Dos psicólogas son las responsables de esta parte del programa, y quienes desarrollan los 
talleres en los centros escolares. A través de diferentes dinámicas y de la Guía de Orientación para Jóvenes “Sueño mi futuro, construyo mi presente”, 
ayudan a que chicas y chicos verbalicen sus sueños, esperanzas y temores acerca de su futuro, se escuchen unos a otras y desmonten las barreras que los 
prejuicios y las expectativas del entorno depositan a su alrededor. El objetivo es que esa reflexión conduzca a que imaginen un itinerario profesional 
deseable, y a que establezcan y asuman las metas parciales necesarias. Y todo ello sin que los estereotipos de género o etnia condicionen su decisión. 
 
El proceso no sólo sirve para transmitir información a las chicas y los chicos, sino que también recoge de primera mano la expresión de sus carencias, 
demandas, opiniones y sentimientos. Esa información es necesaria y valiosa, y el Programa Bitácora también quiere devolverla y compartirla. Ese es uno de 
los propósitos de la web www.noracismoynosexismo.org, un sitio que pretende convertirse en referencia tanto para los jóvenes (a través del Blog de 
Experiencias, la propuesta de creación de un cómic colectivo y la presencia en redes sociales como Tuenti) como para los y las docentes, que 
encontrarán allí noticias, materiales y recursos para trabajar transversalmente la orientación profesional desde una perspectiva de género y 
multiculturalidad. Además, NoRacismoYNoSexismo.org quiere ser un punto de encuentro para el profesorado y las y los educadores, donde sea posible 
compartir nuestras buenas prácticas y nuestras experiencias. 
  
IMPACTO: En esta fase del programa hemos realizado talleres en 18 institutos de educación secundaria de las Comunidades Autónomas de Castilla León, 
Asturias, Valencia, Madrid, Zaragoza y Extremadura. En 2009 hemos podido profundizar en el trabajo, desarrollando talleres con continuidad. Hemos 
creado un espacio conjunto dónde reflexionar, elaborar y crear con mayor profundidad. El siguiente paso a dar es la colaboración con las universidades. 
El objetivo es crear herramientas que fomenten el acceso a la formación superior, romper mitos o creencias asociadas a determinados estudios y así 
ayudar a la creación de una sociedad más libre y justa para todos y todas. 
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La presencia virtual del programa está expandiéndose poco a poco. NoRacismoYNoSexismo.org es aun un sitio joven, pero tras su relanzamiento en Abril 
de 2009 ha pasado de 266 visitas mensuales a más de 1500, a través de una constante actualización de contenidos. Las recientes identidades del 
proyecto en Twitter y Facebook están aglutinando rápidamente una comunidad de educadoras y educadores preocupados por ofrecer contenidos con 
perspectiva de género y multiculturalidad, y la interactividad con ellos ya es una realidad incipiente. A pesar de lo satisfactorio de la acogida, pensamos 
que la difusión del proyecto no ha hecho más que empezar, y que puede desarrollarse mucho más. 
 
 
 
 

NOM: PROMOCIÓ, FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL DE DONES AMB RISC D’EXCLUSIÓ SOCIAL A CIUTAT VELLA  
ORGANITZACIÓ: Ravaltext E.I.S.L. / pilar.ravaltext@surt.org 

 
OBJECTIUS: Ravaltext és una empresa d’inserció SL dedicada a la realització d’arranjaments de roba i a la formació de les treballadores per tal d’assegurar 
un treball de qualitat i fer possible itineraris de transició al mercat laboral no protegit. El projecte té com a objectius generals:  
1.Millorar l’ocupabilitat de les dones en risc d’exclusió social del Barri del Raval sense ser excloent per les dones de fora del Barri.  
2. Facilitar l’entrada i la permanència a l’empresa ordinària a les dones en risc d’exclusió social que s’estan formant a Ravaltext.  
3. Objectius Territorials: Contribuir al desenvolupament local, creant i dinamitzant el comerç de proximitat; crear ponts de comunicació entre el sector 
empresarial y el sector social; i visualitzar el sector de retocs tèxtils com un “nínxol de feina” que en la seva gran majoria existeix en l’economia submergida, 
dignificant així la professió. 
  
I com a objectius específics: 1. Facilitar a les dones el desenvolupament de les Competències Tècniques, de Base i Transversals en el propi lloc de treball.                  
2. Facilitar a la dona el coneixement del mercat laboral, dels coneixements dels seus punts forts i els seus punts febles, del coneixement del què disposa i el 
què li manca per tenir el perfil exigit en el mercat; juntament amb la possibilitat i el compromís de millorar-ho. 
3. Ser un referent en el mercat dels retocs tèxtils oferint un servei de qualitat i eficiència per tal de poder atendre a clients amb un nivell d’exigència elevat, 
creant un prestigi en el sector.   
4. Aconseguir que les empreses del sector de retocs tèxtils incorporin criteris de RSC a l’hora de contractar el servei de retocs tèxtils per les seves botigues.  
 
ACTIVITATS: Sobre l’activitat formativa:  
1. Servei d’Atenció, Acollida i Derivació (SAD): Ravaltext és un punt de referència per a l’ocupació en el Barri del Raval, per això diàriament s’apropen 
dones que cerquen feina i/o que es troben en situació de precarietat i vulnerabilitat social i laboral. Des d’aquest servei es realitza la primera atenció fent 
una acollida ajustada a les seves necessitats.  
2. Cursos de Formació Ocupacional: Una part de les dones contactades des del SAD s’incorporen als processos de formació que realitza directament 
Ravaltext. En acabar, s’incorporen a l’empresa d’inserció o bé al mercat laboral no protegit. Ravaltext imparteix els cursos de Formació Professional en el 
Perfil de Maquinista Industrial especialitzada en Retocs Tèxtils. Des de 2005 s’han impartit cinc cursos. 
3. Formació en el lloc de treball: Orientada a la millora de la competència professional de les treballadores, amb l’objectiu de facilitar la transició al mercat 
de treball no protegit. La formació s’integra en el Projecte Professional definit per cada dona i compta amb suport tutorial al llarg de tot el procés de 
desenvolupament del projecte personal d’inserció. 
4. Suport tutorial: Aquest suport imprescindible està centrat en el desenvolupament de la competència professional, per tal d'eliminar o minimitzar els 
obstacles existents per a la millora de l’ocupabilitat i també inclou el suport emocional i logístic que ho faci possible. Des del suport tutorial es fa la definició 
del Pla Individual, es segueix la seva execució i, un cop acomplert, s’acompanya a la dona en la integració al mercat laboral no protegit.  
5. Elaboració del Projecte Professional 
6. Aprenentatge de l’idioma (Català – Castellà)  
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Sobre l’activitat productiva:  
7. Retocs Tèxtils per a botigues de moda (a importants cadenes de moda). 
8. Retocs Tèxtils a particulars: Amb un doble objectiu: ampliar l’activitat econòmica i dotar a aquesta iniciativa d’una projecció a nivell de carrer, per tal 
d’aconseguir que sigui un projecte conegut i participat per la comunitat . 
9. Producció Pròpia: confeccionant per a institucions públiques i privades, peces de vestir, complements d’indumentària, escuts a uniformes, bosses i 
portadocuments, etc.  
10. Pràctiques en l’empresa ordinària: Solen fer en empreses amb les quals hi ha possibilitat de contractació. 
11. Incorporació a l’empresa ordinària amb la metodologia de Treball en Suport:Durant el primer any d'incorporació de la dona a l’empresa ordinària, es 
fa un seguiment i s’ofereix un suport a l’empresa per qualsevol dubte ò problema que li sorgeixi respecte a la incorporació de la dona a la seva plantilla. 
Ravaltext també fa activitats dirigides a l’empresa ordinària perquè participin al projecte.  
 
METODOLOGIA: Mensualment es realitzen tutories individuals i accions grupals amb la tècnica d’acompanyament a la inserció, que també intervé 
informalment durant la jornada laboral. En general, es realitza un seguiment diari de l'evolució de les dones i un cop cada mes es fan les reunions de 
coordinació tècniques i amb la dona, per tal de valora el seu procés d’aprenentatge i d'incorporació d’eines per millorar les seves competències 
transversals amb l'objectiu de poderització de la dona. També formen part de la metodologia de treball, suport especialitzat en el propi lloc de treball, els 
cursos fora de l’empresa d’inserció i les estades de pràctiques en empresa ordinària, fruit de la col·laboració entre els diferents agents.   
 
IMPACTE: Cada vegada són més les dones que arriben a Ravaltext amb el desig de formar-se en el sector dels “retocs tèxtils”. Durant l’any 2008, Ravaltext 
va atendre a 197 dones que buscaven feina, amb situacions d’urgència la gran majoria. El grup més important de dones són de Marroc i Sud-americà, i les 
segueixen les de Pakistan/India. Solen ser dones en situació irregular i amb el perfil professional de confecció industrial. La resta són grups menys importants, 
si bé és cert que s’ha notat un augment significatiu en les dones de Barcelona i resta d’Espanya.  
 
De totes les dones ateses, han fet el curs formatiu de Maquinista Industrial especialitzat en Retocs Tèxtils a 24 d’elles,  47 s’han derivat a Surt, i  120 a Serveis 
Socials de l’Ajuntament i a altres Entitats Socials de la Xarxa. Actualment hi ha 10 dones en procés d’inserció laboral.  Majoritàriament, els retocs tèxtils es 
realitzen en l’economia submergida i per tant, no és un segment del mercat visible en les estadístiques. Si bé és un professió que s’està quedant sense 
professionals i en poc temps no hi haurà personal qualificat.  
 
Ravaltext aposta per donar una formació de qualitat preveient que, en el mercat, cada vegada hi haurà més demanda; i s’espera que la intermediació 
millori les condicions laborals que ofereix el mercat, dignificant així la professió. Ravaltext preveu en el seu Pla Estratègic seguir oferint més llocs de treball, 
facilitant la formació qualificada en el Perfil de Maquinista, Preparadora i Planxadora dins el sector dels retocs tèxtils. El projecte està en la fase de 
consolidació i amb unes expectatives de futur viables. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

NOM: DONES VIATGERES. GUIA TURÍSTICA SENTIMENTAL 
ORGANITZACIÓ: Ajuntament de Sant Adrià de Besòs- Museu de la Immigració / iboj@sant-adria.net 

 
OBJECTIUS: Des de l’any 2005, en què el Museu d'Història de la Immigració de Catalunya (MhiC) obre les portes al públic ha volgut assumir el compromís 
d'adreçar algunes de les activitats del centre de forma monogràfica al col·lectiu de dones migrants, intentant visualitzar qui són aquestes dones i el paper 
que juguen en la nostra societat. Una d’aquestes activitats es materialitza al mes de març en "L’hora del te". Una activitat que reuneix, al voltant de 
l’elaboració d’una guia de viatge, a col·lectius de dones de diversos orígens que amb aquesta activitat tenen l’oportunitat d’explicar qui són i quina ha 
estat la seva realitat migratòria.   Un any més, al 2009 la proposta del MhiC ha estat crear una petita guia de viatge al voltant de les ciutats d’origen de tres 
dones immigrades. La guia és una mirada molt personal i sentimental d’aquestes ciutats, tot i que dóna una visió i informació turística. Els objectius són 
disposar de: Un exercici de pràctiques d’integració on les dones troben un vehicle per a comunicar i explicar a d'altres dones el seu origen. Un instrument 
per a socialitzar el col·lectiu de dones d'origen divers que habitualment no s'interrelacionarien, en una pràctica i un espai comú. Una activitat de diversitat 
cultural orientada a trencar estereotips i a reforçar la cohesió social. 
ACTIVITATS: Consisteix en l'edició i presentació d'una guia de viatge on dones de diversos orígens ens expliquen com són les seves ciutats.  El dia 12 de 
març de 2009 a les 19:00 hores es presentà al MhiC el fulletó "Dones viatgeres II" i les dones van fer una xerrada i un berenar per a presentant el material. 
Trobareu aquest document a http://issuu.com/mhic/docs/dones_viatgeres2  També podeu veure "Dones viatgeres I" a la web del MhiC o a 
http://issuu.com/mhic/docs/dones_viatgeres1 L'any 2009 els orígens que hem triat són: EEUU, Polinèsia i Ucraïna per tal de trobar noves identitats culturals i 
diverses a les d’anys anteriors. A més, aquest any, es va aconseguir que hi hagués un treball intergeneracional entre les dones, mostrant una experiència 
d'immigració de llarga durada i una altra de recent. Això ens ha proporcionat una visió de les migracions femenines molt interessant, ja que elles, tant 
diferents per edat i origen, van trobar les seves coincidències i connexions per experiència vital migratòria. Posteriorment, al voltant d'aquesta activitat 
neixen d'altres a les escoles, amb ONG's, etc.  
 
METODOLOGIA: El primer és buscar tres dones interessades en participar al projecte. S'han utilitzat  diferents mitjans: des de col·laboradores del MhiC a 
través d'alguna associació, a "amigas de mis amigas" que arriben al MhiC a través d'algun/a col·laborador/a. S'ha enviat a les tres dones triades un guió 
per a fer la guia, elles han de seguir el guió i, a més, si és possible aportar fotos, bitllets d’avió i altres informacions gràfiques de les que disposin. A partir 
d'aquest moment les posem en contacte entre elles perquè intercanviin l'experiència d'aquest treball i unifiquin el criteri de presentació. 
 
Un cop recollida la informació, aquest material es reenviià al MhiC i el Museu edita un fulletó turístic, on a més de la mirada turística hi ha una visió emotiva 
i directa de l’espai que aquestes dones ens expliquen. L'edició té una tirada de 1.000 exemplars que el MhiC regala als seus usuaris, usuàries i visitants, i una 
edició digitalitzada a la pàgina web www.mhic.net El 12 de març de 2009 les 19:00 hores es presentà el fulletó i les dones vàren fer una xerrada per a 
presentar el material. Després varen preparar un  berenar i atendre als mitjans de comunicació.  
 
IMPACTE: La valoració de l'equip és molt positiva. Durant els dos mesos en què anem treballant la guia, es generen moltes complicitats que impliquen a 
d'altres agents en el projecte (dissenyador gràfic, mitjans de comunicació, entitats...). Posteriorment, les dones, des dels seus propis col·lectius (universitats, 
ONG’s, associacions de dones, cursos de català... ) donen continuïtat a la guia de viatge amb activitats com  xerrades i presentacions d'aquest material 
en altres àmbits fora del MhiC. Altres associacions de dones han creat al voltant d'aquesta activitat la seva pròpia guia (com el CIOD- Sant Adrià). És un 
producte que té molta vida després, algunes persones ens han enviat e-mails explicant que han anat de viatge amb la guia... 
 
L'activitat té una important difusió en premsa, tv i ràdio i diversos mitjans de comunicació locals i d'àmbit nacional es fan resó (el programa de TV3 "Tot un 
món" va dedicar-li un capítol, i també va aparèixer a El Periódico, Ràdio Ciutat de Badalona, BTV, TV Badalona, Com Ràdio...), ajudant a visualitzar el 
paper que juguen les dones immigrades actualment en la nostra societat. En tant que sigui possible, l'any 2010 hi haurà Dones Viatgeres 3. 
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NOMBRE: TRATA DE MUJERES: PROPUESTAS DE INTERVENCIÓN DESDE LAS MUJERES QUE LA HAN VIVIDO 
ORGANIZACIÓN: Grupo de Mujeres Inmigrantes / helgaefr@gmail.com 

 
OBJETIVOS: El objetivo general ha sido construir una propuesta de intervención psicosocial construida con mujeres que han vivido la trata en cuatro 
contextos diferentes: Filipinas, Estados Unidos, Colombia y España, pues en cada uno de ellos se dan formas particulares de trata de mujeres, y al mismo 
tiempo, formas de intervención diferente. El proyecto se divide en diversas etapas: 
Etapa 1: Revisión de los principales manuales y protocolos para la atención y prevención de la trata, tanto a nivel internacional, nacional y local. 
Etapa 2: Explorar la investigación acción participativa (IAP) como metodología para trabajar desde el feminismo la trata de mujeres. 
Etapa 3: Proceso de empoderamiento e incidencia política. 
Etapa 4: Construcción conjunta de la propuesta (Manual) de intervención. 
Etapa 5: Análisis del proceso. 
El Objetivo de este proyecto es llevar a la práctica la Fase 3 en Sant Cugat del Vallés y busca empoderar a las mujeres que han vivido la trata mediante la 
reconversión de su experiencia en una herramienta de intervención psicosocial útil para actores sociales e institucionales y en donde las mujeres sean las 
protagonistas y las dinamizadoras de la herramienta.  
 
ACTIVIDADES: 1. La experiencia convertida en conocimiento: La Mediación Intercultural 
Un primer esbozo de la formación que se dará en Mediación Intercultural, recogiendo las propuestas, las dudas, los problemas de mujeres que han vivido 
la trata, podría ser: 
1ª Sesión: Introducción a la Mediación Intercultural (desde una perspectiva de género): Definición y espacios de actuación. Causas y problemáticas de la 
inmigración. Perfiles de la población inmigrante.  La trata de mujeres y la migración. 
2ª Sesión: Procesos psicológicos a tener en cuenta para la mediación Intercultural: Procesos Psicológicos en la mujer inmigrante Procesos psicológicos 
vinculados a la experiencia de Trata. 
Procesos psicológicos en quienes trabajan sobre o con la Trata de mujeres. 
3ª Sesión: Actores, instituciones y herramientas para trabajar la trata y la inmigración. 
4ª Sesión: Metodologías para trabajar la prevención, detección, atención y el empoderamiento de mujeres que han vivido la trata. 
6ª Sesión: Herramientas alternativas para la Mediación Intercultural. Utilización de redes y bancos de intercambio de experiencias. Arte-terapia. 
Codesarrollo. Trabajo en Red 
 
2. La incidencia política: se trabajará haciendo lobby, contactando con ¨personas¨ con las cuales crear complicidades y hacer visible su trabajo. También 
se buscará crear relación con organizaciones o espacios (como los de género) que no han sido propuestos por las mujeres, pero que pueden ayudar en 
su proceso de empoderamiento. 
 
METODOLOGÍA: Este proyecto de investigación/acción trabaja directamente con (no sobre) las mujeres que han vivido la trata de personas. Las mujeres 
de este proyecto han querido participar como sujetos activos y no como mujeres observadas e investigadas. Con esta propuesta se busca dar valor, lugar 
e incidencia a las experiencias de las mujeres. Es importante decir que este proyecto, aunque se moverá en varios países y con muchas organizaciones, 
debe manejarse con bajo perfil a nivel mediático. 
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¿PORQUE NO SE HA REALIZADO? La idea del proyecto general surgió después de un trabajo que el grupo de mujeres inmigrantes realizó con mujeres 
inmigrantes de Bolivia y Marruecos en Sant Cugat del Vallès, donde se detectó que existía trata de mujeres que no era visible en la ciudad, ni en 
Catalunya. Este proyecto (el general) ha sido llevado acabo en otros países, pero espera tener su mayor incidencia en España.  El proyecto se ha 
realizado sin financiación de ningún tipo, demostrando a las muejres inmigrantes con las que hemos trabajado que es posible actuar por iniciativa propia, 
por nosotras mismas. Lo cual ha permitido que el diálogo con ellas haya sido mucho más sincero. 
 
 
 
 

NOMBRE: RESCATE, SENSIBILIZACIÓN Y CAPACITACIÓN DE DERECHOS A LA POBLACIÓN MIGRANTE  
ORGANIZACIÓN: Promotoras de Derechos de Escazú (Costa Rica) / promotoras.derechos.escazu@gmail.com 

  
OBJETIVOS: Facilitar espacios de información, reflexión y formación en temas relacionados con inmigración y derechos humanos. Desarrollar acciones 
dirigidas a sensibilizar e informar por medio de charlas y capacitaciones sobre derechos de las personas migrantes. Promover la participación activa de las 
mujeres migrantes en grupos comunales organizados. Desarrollar acciones dirigidas a la niñez, tanto en centros educativos como en comunidades, 
promoviendo el respeto a las diferencias culturales, minimizando los estereotipos sociales discriminatorios. Promover la celebración de fechas de carácter 
histórico y cultural que permita compartir y reflexionar sobre la riqueza cultural que ofrece cada país. Mantener una relación estrecha y amigable con las 
embajadas de diferentes países como enlace y apoyo a inquietudes y preguntas de las personas migrantes. Desarrollar Vínculos directos entre 
organizaciones sociales en pro de los derechos migratorios y mujeres participantes, promoviendo la participación y liderazgo social de las mujeres 
inmigradas o procedentes de minorías étnicas en el municipio, como una medida para favorecer la integración social y real. 
 
ACTIVIDADES: 1. Capacitaciones a lo interno del grupo: Promotoras de derechos  
2. Capacitaciones a mujeres migrantes en materia de Derechos: laborales, económicos, de salud, educación, entre otros.  
3. Capacitaciones con educadores(as), para sensibilizar sobre el tema de migración. (En coordinación con el Asesor del Circuito 08 Escazú-Santa Ana, del 
Ministerio de Educación Pública)  
4. Actividades recreo- educativas para niños y niñas.  
5. Feria Intercultural, Encuentro de las Culturas: “Rostros Femeninos”  
6. Colaboración en la resolución de problemáticas especiales de mujeres inmigradas. (Puede ser colaboración económica para la consecución de 
documentos legales, pasajes para capacitaciones, alimentación temporal, entre otros)  
7. Construcción de un Blog (Está en proceso), que permita informar del trabajo realizado, pero que cuente además con enlaces donde las mujeres 
puedan acudir para solicitar asesoría, inclusive que posteriormente tenga un espacio dentro de este para evacuar dudas sobre Derechos. 
http://promotorasderechosinmigradasescazu.blogspot.com/ 
   
METODOLOGIA: La metodología en todos los casos es participativa, se dan capacitaciones pero se construyen los conocimientos, no sólo a partir de lo que 
expresan los Capacitadores, sino, a través de la experiencia de las mujeres migrantes.  
1. En coordinación con el Proceso de Equidad e Igualdad de Género de la Municipalidad de Escazú, y otras entidades se conseguirán talleres de 
capacitación en materia de Derechos para las personas inmigrantes, con el fin de que cada promotora adquiera los conocimientos necesarios para 
colaborar con mujeres inmigrantes y transmitir ese aprendizaje en capacitaciones para las mujeres  migrantes del Cantón de Escazú. 
2. Se desarrollarán capacitaciones, charlas, entre otros, dirigidos a mujeres migrantes, cuyos temas siempre estarán dirigidos a Derechos. Estos se realizarán 
de tres maneras: a. Las Promotoras serán las Capacitadoras. b. Se coordinará con el Proceso de Equidad e Igualdad, para realizar estas capacitaciones. 
c. Se contactará con entidades gubernamentales y no gubernamentales que trabajen con población migrante para coordinar charlas y talleres. 
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En cada caso las Promotoras con ayuda del Proceso de Equidad e Igualdad de Género, se encargarán de conseguir los espacios físicos. También la 
alimentación necesaria, así como el transporte, si es necesario, para que las mujeres puedan asistir; de igual manera, en caso de necesidad, se tendrán 
espacios para los hijos de estas mujeres con el fin de que el cuido de los niños no sea un impedimento para asistir a los talleres.  Una vez que se cuente con 
financiamiento se tratará de construir materiales sencillos que expresen de manera clara y precisa los derechos de las Mujeres migrantes, y así contar con 
material informativo para ser entregado en las diversas Capacitaciones. 
 
3. Se coordinará con el Asesor Supervisor del Circuito 08, para solicitar permisos con el fin de realizar talleres participativos a los Docentes, de sensibilización 
en materia de la población migrante.  
4. En coordinación con profesoras del Cantón de Escazú (Tres promotoras son maestras), el Proceso de Equidad e Igualdad y entes no gubernamentales, 
se contactarán a grupos de Teatro, de Cuenta cuentos, musicales, entre otros, para que se presenten en las escuelas con el fin de sensibilizar a los niños y 
niñas en materia de Migración. Se realizarán concursos de poesías, dibujos entre otros que muestren la cultura de los diferentes países que son parte de la 
población que vive en el cantón de Escazú. 
5. Cada año, en coordinación con el Proceso de Equidad e Igualdad de Género de la Municipalidad de Escazú y diversas Embajadas, se desarrollará una 
Feria, con el fin de mostrar la riqueza cultural de cada país. Este año ya se hizo por primera vez. 
 
6. Como gran parte de las mujeres migrantes cuentan con niveles de pobreza importante, suelen surgir situaciones emergentes, que ameritan una 
intervención inmediata, algunos de estos casos son conocidos directamente por miembras de las Promotoras y otros por las personeras del Proceso de 
Equidad e Igualdad de la Municipalidad. En estos casos no existe metodología específica, se atiende cada caso según la necesidad, ejemplos: 
a. Problemas económicos que hacen que un núcleo familiar esté pasando necesidades importantes. Se consigue ayuda temporal ya sea en alimentación 
u otros, mientras se logra buscar una ayuda permanente. (A veces se suele coordinar con el Diezmo la Parroquia de Escazú para que le brinden comida 
para un mes, o las mismas Promotoras colaboran para cubrir la alimentación emergente). b. Alguna migrante necesita conseguir documentación para 
legalizar su salida  o entrada al país. Todo trámite implica costos, entonces las Promotoras tratan de conseguir los fondos entre ellas, amigas, e inclusive las 
personeras del Proceso de Equidad e Igualdad que siempre colaboran personalmente, en estos y otros casos. 
 
7. Con cada actividad que se realice, las mismas mujeres que las reciban, se van a volver entes multiplicadores de conocimiento,  promoviendo el respeto 
por sus derechos. 
8. Las Promotoras realizan todas las semanas reuniones de seguimiento del Plan de Acción, y establecen los cronogramas para las diferentes actividades 
programadas.  
 
¿PORQUE NO SE HA REALIZADO? Aunque se han tratado de realizar algunas actividades, no todas se han podido efectuar, debido a los siguientes 
elementos: Los espacios públicos gratuitos a los cuales podemos acceder  para brindar las capacitaciones son pequeños, por lo tanto se debe limitar la 
participación de las mujeres migrantes. No se cuenta con recursos para financiar la alimentación y el  transporte (es importante saber que la mayor parte 
de mujeres migrantes en Escazú son pobres),  esto provoca que el alcance de capacitación no sea el deseado porque las migrantes de sus propios 
recursos personales costean estos gastos. En ocasiones el Proceso de Equidad e Igualdad de la Municipalidad de Escazú ha colaborado, sin embargo, 
éste cuenta con recursos limitados, por lo que no pueden colaborar en todas las ocasiones.  Al no contar con recursos económicos la documentación que 
se les puede brindar durante las capacitaciones, es casi nula.  En cuanto a las actividades para niños, se debe contar con recursos para brindar refrigerio y 
transporte a los grupos que participan.  Las Promotoras no cuentan con recursos propios, lo que hacen es, que de sus propios salarios, tratan de financiar lo 
que se hace, esto limita los planes de acción. 
 
 
 
 
 



NOM: RECOLZAMENT A LA CREACIÓ DE COOPERATIVES DE TREBALL 
ORGANITZACIÓ: Mujeres Pa’lante - Col·lectiu Maloka mujerespalantebcn@yahoo.es 

 
OBJECTIUS: Fomentar l’apoderament del col·lectiu de dones immigrades. Crear una cooperativa de treball fonamentada en els valors de solidaritat, treball 
en equip, responsabilitat y recolzament mutu. Obrir l’espai de la borsa de treball per a les dones immigrants a partir de la creació de la cooperativa. 
Fomentar la creació de llocs de treball adreçats a dones immigrades, específicament en l’àmbit dels serveis de proximitat (Fase I). Però també en la 
perspectiva d’oferir altres serveis ja que la “Red Mujeres pa´lante”, està constituïda per moltes dones professionals en l’àmbit de l’educació, la psicologia, 
el dret, la medicina, etcètera. Fomentar la formació de les treballadores, mitjançant cursos d’auxiliar de geriatria i d’especialització en l’atenció a persones 
amb discapacitat, a persones grans amb necessitats especials etc) (Fase I). Fomentar la preparació de personal qualificat en assistència geriàtrica y 
col·lectius amb necessitats especials, per tal d’oferir un servei de qualitat y de confiança a les persones usuàries, que compleixi amb els requisits establerts 
en la nova Llei d’ajuda a la Dependència. Reivindicar els drets i dignitat de les treballadores, a través de diverses mesures com la negociació de salaris 
justos, la col•laboració amb entitats socials o el recolzament regular del grup per evitar situacions d’explotació.  
  
ACTIVITATS: FASE INICIAL: sessions de treball per definir els objectius comuns del projecte, creació de dinàmiques col·lectives pel coneixement mutu i 
l’establiment de vincles de confiança i treball en comú. FASE II: CONSOLIDACIÓ DE LA IDEA DE NEGOCI: s’elaboren dinàmiques grupals per a consensuar i 
madurar la idea de negoci. Analitzar conjuntament amb les dones les oportunitats, limitacions i riscos del projecte. FASE III: ESTUDI DEL PROJECTE DE 
NEGOCI: aquesta fase es divideix en diversos procediments que tenen per objectiu dur a terme un pla d’empresa viable que serveixi de guia i un pla 
d’acció o pla operatiu a seguir. 
a) En un primer moment s’estableixen contactes per conèixer experiències similars que il·lustrin el procés intern que es durà a terme . Es contactarà amb 
cooperatives de dones dedicades al servei de proximitat o altres activitats afins.  
b) Estudi de mercat: prospecció de la demanda de serveis, clients potencials etc 
c) Pla d’Empresa: aspectes jurídics i normatius, estructura de recursos humans. 
d) Pla de Negoci i Pla financer: analitzar la viabilitat econòmica i financera del projecte. 
e) Recerca de finançament i promoció del projecte: per tal de poder crear la cooperativa s’han de estudiar les diferents vies i possibilitats de finançament 
inicial del projecte, tot promocionant les seves especificitats com un projecte d’alt impacte social, que fomenta la solidaritat entre els col·lectius de dones. 
 
FASE IV: CAPACITACIÓ LABORAL I PERSONAL: paral·lelament a la creació del pla d’empresa, es realitzaran cursos d’auxiliar de geriatria i d’altres 
especialitats així com formacions adreçades a la capacitació d’emprenedores                                                                                                                                 
FASE V: SEGUIMENT DE LA CONSTITUCIÓ DE LA COOPERATIVA: tutorització del procés de posada punt de la cooperativa de treball i seguiment i 
acompanyament durant els primers mesos de vida de l’empresa   
 
METODOLOGIA: La metodologia del projecte es basa en un procés d’acompanyament d’un grup de 12-15 dones. Les sessions es realitzen amb una 
periodicitat setmanal en una primera fase i quinzenal segons les necessitats i ritme del grup. Les sessions es basen en la participació activa de totes les 
dones amb el seguiment i dinamització de les tutores del col·lectiu Mujeres pa’ante amb la col·laboració de Creant, SCCL, consultoria social 
especialitzada en l’acompanyament a emprenedors/es. La metodològia de treball es caracteritza per: 
- Dinàmiques grupals: es fomenta la creació de vincles y estratègies de treball comunes entre les dones i cercant un consens en la presa de decisions. Es 
potencia l’apoderament de les dones en tant que elles són protagonistes del procés, reforçant les seves capacitats i autoestima. Es busca conjugar les 
competències de cadascuna de les dones per veure com es poden complementar en un projecte en comú. 
- Treball en xarxa: el col·lectiu Mujeres Pa’Lante col·labora amb altres entitats socials per a dur a terme el present projecte. Creant SCLL es una consultoria 
social constituïda com a cooperativa de treball que acompanya a la creació de negocis a col•lectius en situació de vulnerabilitat. Es preveu contactar 
amb altres entitats de dones i de col·lectius de persones immigrades durant les fases de creació de la cooperativa de treball. 
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PER QUÈ NO S’HA REALITZAT? S’ha comprovat que en les reunions de l'organització Mujeres Pa’lante, el principal motiu de preocupació de les participants 
és l’alt índex d’atur així com les situacions d’explotació que pateixen moltes dones immigrades. Per aquest motiu un grup de dones de l’assemblea de 
Mujeres Pa’lante ha decidit formar una cooperativa de treball, que creï suficients llocs de treball i que a més conjugui els valors de l’organització Mujeres 
Pa’lante de solidaritat i recolzament entre les dones. Però, tot i que el projecte s'ha iniciat, no s'ha pogut realitzar encara per manca de finançament. 
 
 
 
 
 

NOM: TAMIPAC  
ORGANITZACIÓ: Ajuntament de Girona. Pla Educació i Convivència dels barris Sta. Eugènia, Can Gibert del Pla i St. Narcís / ffarreres@ajgirona.org 

 
OBJECTIUS: TAMIPAC és un eina de suport per a l’aprenentatge de la llengua catalana, l’acollida de les persones nouvingudes, el coneixement del medi, 
els recursos i serveis que s’hi poden trobar. Per tal de poder tenir un visió més àmplia del TAMIPAC, i dels seus objectius i finalitats, us fem referència al 
document que adjuntem on s'explica amb més de detall tot el projecte. El projecte té 4 eixos, amb objectius propis: L'eix d'acollida es proposa facilitar la 
integració de les mares a l’entorn més immediat com són l’escola i la comunitat. I compta amb dos objectius específics: 1) Facilitar la integració de les 
persones nouvingudes per mitjà d’oferir-los la possibilitat de crear una maleta pedagògica on es treballen costums, valors i codis culturals de la societat 
d’acollida tot valorant la seva cultura d’origen.  2) Conèixer els recursos del barri, serveis i entitats com els diferents professionals que hi treballen a través de 
l’elaboració del TAMIPAC. 
 
L'Eix d’ús de la llengua catalana pretén crear un espai estimulador de la llengua catalana. Amb els objectius específics següents:  
1) Promoure la utilització de la llengua catalana en les diferents activitats proposades pel TAMIPAC, afavorint la seva utilització i comprensió. 
2) Afavorir que les pròpies mares deixin de ser participants per ser formadores i creadores del seu propi procés de creixement i aprenentatge en la llengua 
catalana. 
 
Des de l'Eix intercultural esvol facilitar la interrelació entre les mares de diferents procedències; tot creant l’entesa i el respecte. Amb els objectius de: 
1) Potenciar en l’espai de creació del TAMIPAC eixos de relació que promoguin la interculturalitat entre les diferents participants. 2) Conèixer a través de 
les activitats proposades pel TAMIPAC els diferents països d’origen propiciant un intercanvi de coneixements i l’intercanvi de costums. 
 
Finalment, l'Eix de participació DE PARTICIPACIÓ es planteja augmentar la participació i col·laboració entre les mares participants i ajudar en la interrelació 
amb les mares del altres Tallers o Grups de Mares. Amb els objectius específics de: 1) Fomentar el treball en xarxa en l’elaboració del TAMIPAC tot 
participant en la seva elaboració. 2) Generar nous espais de participació a través del TAMIPAC tan dins de l’escola com en la pròpia comunitat. 
 
El que pren rellevància d’aquest projecte no és la maleta pedagògica com a resultat final, sinó el treball en xarxa de les diferents entitats que participen 
en els tallers, les protagonistes dels tallers i l’elaboració des del seu inici en la planificació, desenvolupament i avaluació de les activitats. I també la 
promoció dels valors interculturals que es van desprenent de les diferents activitats programades dins el projecte TAMIPAC. La maleta pedagògica 
TAMIPAC és una eina que pretén promoure la interculturalitat i el treball en xarxa com a màxima finalitat 
 
ACTIVITATS: Activitats per compartir. En cada Taller o Grup de Mares per tal de treballar el tema triat es faran diferents accions (xerrades, sortides, tallers 
pràctics, etc). De totes les accions que es facin de manera interna al taller, es proposa que cada grup obri a la resta de tallers alguna de les activitats, per 
tal que aquest grup pugui compartir amb la resta de mares una experiència relacionada amb el TAMIPAC.  El desenvolupament de les activitats 
programades dins la maleta pedagògica TAMIPAC es realitzaran dins la normalitat dels Tallers de Mares que es venen desenvolupant al llarg dels anys en 
el marc del Pla d’Educació i Convivència dels barris Sta. Eugènia i St. Narcís.  
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La majoria d’aquests tallers es programen de dilluns a divendres, en un horari de 15 a 17 hores de la tarda. Tot i que en algun cas específic i tenint en 
compte els serveis de l’entitat, els tallers o grups de mares es realitzen en horari de matí. Dins la maleta pedagògica es programen diferents accions i 
activitats que s’hauran d’anar realitzant al llarg del curs 2009/2010. Totes les activitats programades seran realitzades per les mares participants dels tallers 
amb la supervisió de la tallerista o dinamitzadora del grup.  
 
Així doncs, en la maleta pedagògica TAMIPAC es proposa desenvolupar 10 unitats didàctiques. Cada professional participant de la “xarxeta” haurà de 
triar el tema a desenvolupar en el seu Taller o Grup de Mares, de manera que a cada taller es desenvoluparà un tema en concret, que al final del procés 
compartiran amb la resta de grups en la seva publicació. Contant doncs, al final del procés, amb una maleta TAMIPAC elaborada per totes les mares 
participants dels diferents tallers. Es faran les còpies necessàries per tal que cada escola i entitat tingui un model del TAMIPAC. 
Els temes a desenvolupar són: Els carrers del barri, Les places del barri, Els Serveis mèdics, el CAP, El Centre Cívic Santa Eugènia, El Centre Cívic Sant Narcís, 
La Biblioteca, Les botigues del barri, El transport, L’escola i Centre Obert. 
 
Aquestes són les unitats didàctiques proposades, i que pensem que són les bàsiques en la realització d’un material pedagògic idoni i útil, per a utilitzar en el 
desenvolupament de les sessions d’un Taller de Mares. Tan el format de presentació del TAMIPAC, com altres indicadors com la creativitat i la innovació 
creiem que faran del TAMIPAC una eina bàsica per al tallerista. Dir però que el TAMIPAC és un projecte obert que donarà cabuda a l’espontaneïtat de les 
mares participants. Així doncs anirem ajustant les diferents activitats i accions a les pròpies demandes i necessitats de les participants.  
La “xarxeta” de professionals s’encarregarà d’avaluar l’impacte en el grup i els diferents ajustaments que han de tenir les accions proposades. Tot i això 
hem elaborat un seguit de propostes en format d’unitats didàctiques que ajudaran a seguir una única estructura als diferents grups i professionals implicats. 
Aquest fet ens permetrà assegurar un equilibri en tot el material elaborat i facilitarà la seva publicació i posterior utilització. 
 
 
METODOLOGIA: La Investigació - Acció participativa: Permet desenvolupar un anàlisi participatiu on els actors implicats es converteixen en els 
protagonistes del procés de construcció del coneixement de la realitat sobre l’objecte d’estudi, en la detecció de problemes i necessitats i en l’elaboració 
de propostes i solucions. El marc de la investigació acció participativa permet detectar les demandes reals relacionades amb l’objecte d’estudi i 
concretar-les en propostes d’acció ajustades a les necessitats. Darrera el marc metodològic de la maleta pedagògica TAMIPAC, hi ha una intenció de 
compromís explícit d’intervenció al territori. La interacció amb les persones és la clau per tal de construir un treball en col·lectiu que parteix d’un procés 
d’investigació en el que formen part tots els agents i construir així propostes de canvi.  
 
Metodologia col·laborativa: Es basa en l’aprenentatge a través del qual es construeixen significats personals i coneixements a través del diàleg i la 
discussió. En el marc d’una metodologia col·laborativa, es tenen en compte la negociació, la paraula i l’aprendre per explicació. Per a què es produeixi 
un aprenentatge col·laboratiu no només es requereix treballar junts, sinó cooperar en l’assoliment d’un objectiu que no es pot aconseguir individualment. 
Per tal d’assolir aquest objectiu, el grup ha de treballar sobre la base del consens, decidint com realitzar la tasca, quins procediments adoptar, com dividir 
el treball i les feines a realitzar. 
 
Intervenció comunitària: La dinàmica d’intervenció comunitària té en compte la inserció del projecte en un context més ampli que l’exclusiu de les mares 
participants. D’aquesta manera, es fomentarà la participació d’altres agents del territori en el desenvolupament de la proposta, tot contribuint en la 
construcció d’un diàleg interdisciplinari. Per altra banda, es pretén construir espais de visibilitat mitjançant els quals els protagonistes exposin i prestin la seva 
situació i demandes.  
 
 
 
 



 
Empoderament: Partim d’un procés mitjançant el qual les mares enfortiran les seves capacitats, confiança, visió i protagonisme com a grup social per 
impulsar canvis positius de les situacions que viuen. Entenem l’empoderament com una forma d’intervenció que va més enllà del concepte de 
participació, essent un increment de la capacitat individual i col·lectiva de la persona i el grup. L’empoderament aplicat en el projecte significa delegar 
poder i autoritat per tal que els agents educatius (talleristes) i el grup puguin desenvolupar la seva tasca lliurement. Aquesta estratègia organitzativa 
incrementa la participació, implicació i motivació tant dels agents com del grup.  
 
PER QUÈ NO S’HA REALITZAT? Tot i que fa molts anys que es venen realitzant els Tallers de Mares és en aquest moment que la "xarxeta" de professionals es 
troba en un procés de maduració que ha permés realitzar una diagnosi de la realitat que més tard ens ha portat a la creació d'aquest projecte TAMIPAC.  
Podem afirmar que en aquest moment s'ha fet un pas més, degut a la necessitat dels professionals de buscar un espai de trobada, on poder compartir les 
diferents experiències dels tallers. A partir d'aquí la "xarxeta" inicia un treball de recopilació d'informació on queden plasmades les diferents mancances i 
necessitats dels tallers, però també es posen en evidència les potencialitats d'aquests espais de participació. D'aquí la creació del Projecte TAMIPAC. Per 
més informació us demanem que feu ús del document adjunt. 
 
 
 
 

NOMBRE: GUÍA PARA EL FOMENTO DE LA IGUALDAD Y LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA ENTRE MUJERES INMIGRANTES 
ORGANIZACIÓN: SOS RACISMO Guipuzcoa / ainhoa.irazu@gmail.com 

 
OBJETIVOS: La situación administrativa propia y la de la pareja o expareja, la estructura familiar y las implicaciones de los procesos de reagrupación, la 
falta de redes familiares y sociales de apoyo con las cuales contar para informarse y disponer de auxilio, las barreras lingüísticas, la dependencia 
económica respecto del agresor, la percepción de las instituciones públicas más como amenaza que como fuente de protección, el miedo a no ser 
creída o a que la denuncia de violencia machista pueda afectar al proceso de regularización, así como obstáculos procedentes de su condición 
migratoria, son algunos de los factores que inciden en que las mujeres inmigradas se encuentre especialmente expuesto ante los abusos y a que éstos 
puedan quedar impunes. El Objetivo general es crear y difundir una Guía que contribuya en la prevención de la violencia de género a través de una 
perspectiva integradora que contemple el empoderamiento psicosocial y de derechos y que haya sido construida desde la participación y la 
interculturalidad con las propias mujeres inmigrantes. 
 
Como objetivos específicos de la herramienta nos proponemos: Fomentar la igualdad entre hombres y mujeres desde la perspectiva de género, mediante 
el análisis de los estereotipos, roles y relaciones de género desde una perspectiva intercultural. Suscitar el cuestionamiento de las representaciones 
restringidas y naturalizadas de la violencia de género, promoviendo el paso de hacia una visión ampliada que visualice los distintos patrones, signos y 
expresiones de la misma en contextos multiculturales. Tomar conciencia acerca del impacto del proceso migratorio y el choque cultural sobre la identidad 
social de género a nivel individual, familiar y comunitario. Visualizar las situaciones específicas de vulnerabilidad ante la violencia machista y su impunidad 
derivadas de la condición de migrante. Facilitar la identificación y expresión de las consecuencias psicosociales de la violencia en clave intercultural 
como factor protector para enfrentar la violencia machista. Tomar conciencia de las capacidades individuales, familiares y comunitarias para enfrentar la 
violencia en contextos multiculturales. Ampliar el conocimiento sobre las políticas de igualdad y los requisitos para el acceso a los derechos, recursos y 
prestaciones de los dispositivos de apoyo a las víctimas de violencia machista. 
  
ACTIVIDADES: El proyecto consta de dos acciones principales: La Guía y el grupo de concientización y empoderamiento. Cada una de estas acciones 
comporta decenas de actividades (propias del proceso de elaboración de éstas), que se pueden consultar con más detalle en el documento adjunto. 
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METODOLOGIA: I. Técnicas de investigación acción: Revisión de fuentes secundarias. Entrevistas en profundidad. Foros específicos con otros agentes 
locales de la CAPV. Grupo de concientización piloto. La metodología se nutrirá de tres fuentes principales: los círculos de cultura desarrollados por Freire, 
los grupos de concientización feminista (Allen) y del National Trainig Laboratory. El propósito del grupo es promover la concientización de las mujeres 
inmigrantes sobre la relación que existe entre la violencia, el género y el proceso migratorio, los derechos que les asisten, así como de las virtudes del 
compartir social de las capacidades y posibilidades de afrontamiento para combatir las fuentes de la vulnerabilidad. 
 
II. Análisis de la información y evaluación: Para el análisis de la información se utilizarán los soportes informáticos SPSS y Atlas-T que permiten triangular los 
datos cuantitativos con cualitativos. Del mismo modo, los métodos y técnicas de evaluación serán tanto cuantitativos como cualitativos. En lo cuantitativo 
se podrá hacer uso de encuestas previas y posteriores a los grupos (pre-post), diseñadas ad hoc para este proyecto y con escalas tipo Likert, preguntas 
cerradas y preguntas abiertas que con un posterior proceso de categorización interjueces puedan recibir tratamiento estadístico. Igualmente se realizarán 
entrevistas individuales y grupos de discusión como metodologías cualitativas que nos permitan discutir colectivamente los resultados, identificando los 
errores y los aciertos del  proceso.  
 
¿PORQUE NO SE HA REALIZADO? El proyecto no se ha realizado todavía por falta de financiación. 
 
 
 
 

NOMBRE: TRANSFORMANDO DIFERENCIAS EN IGUALDADES 
ORGANIZACIÓN: Red de Mujeres en Acción por Batán (Argentina) / lilibatan@yahoo.com.ar 

 
OBJETIVOS: En la ciudad de Batán se vive a diario la realidad de una sociedad compuesta por una población proveniente de tres comunidades: la de 
origen autóctona,  chilena y   boliviana, presentando cada grupo diferentes grados de inserción en la vida comunitaria y como  resultado de las tensiones 
propias de esa heterogeneidad,  la mujer inmigrada en general segregada  o discriminada en su doble rol, por género y nacionalidad.  
 
El Objetivo General es proporcionar a las mujeres inmigradas herramientas válidas para el logro de su autoestima en un contexto de nueva realidad, 
recuperar el interés por su propia identidad y sentir orgullo por el acervo cultural de su origen, mediante la participación en actividades formadoras e 
innovadoras, que propicien la interculturalidad como eje integrador.  
 
Objetivos Específicos: 1. Sensibilizar a la comunidad en el concepto de diversidad como valor y no como deficiencia. 2. Promover la riqueza del 
intercambio cultural entre pueblos hermanos. 3.Facilitar un espacio de encuentro y reflexión  acerca de sus raíces, entre mujeres autóctonas e inmigradas. 
4. Apoyar el proceso de adaptación personal de la mujer inmigrada al nuevo medio a través del arte y la adquisición de nuevos saberes. 
 
ACTIVIDADES: 1. Realizar 4 seminarios-talleres anuales de Sensibilización dirigidos a la población en general, sobre "diversidad cultural" como valor, puesta 
de manifiesto tanto en lo material (artesanías, vestimenta, costumbres) como en los saberes tradicionales de cada pueblo, en su organización social, 
valores éticos, visión del mundo, prácticas comunicacionales  y en todo número concebible de otros atributos de la sociedad humana.  
 
2. Organizar una Feria Artesanal anual con el objetivo de mostrar, respetar y compartir el acervo cultural de cada comunidad arraigada en la ciudad de 
Batán, organizada en una verdadera fiesta de color, música, comidas típicas, exposición y venta de artesanías e interpretaciones artísticas de cada 
pueblo hermano.   
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3. Dictar 4 talleres anuales de Autovaloración y Creatividad para los grupos de mujeres inmigradas y 4 charlas anuales informativas sobre sus Derechos. 
Concretar 1 taller anual de Habilidades Sociales (trabajo comunitario, relaciones vecinales, convivencia en diversidad ) tanto para grupos de inmigradas 
como para las mujeres autóctonas de Batán.  
 
4. Capacitación de las mujeres a través del dictado de 1 Curso-taller quincenal durante 1 año de "Pintura, Diseño y Estampado" con el objetivo de 
incentivar la observación, interpretación y comprensión por medio del arte. El aprendizaje comenzará por lo artesanal, diversas técnicas conocidas y 
nuevas tendencias que tienen que ver con el producto industrial y las nuevas tecnologías. Dictado de 1 Curso-taller quincenal durante 1 año de "Teatro 
Antropológico"-Del gesto a la palabra El objetivo es generar en el grupo la necesidad de comunicar al otro/otra por medio del gesto o la palabra, 
ofreciendo nuevas formas de expresión, validando elementos de comunicación  para optimizar los vínculos e intercambiar saberes autóctonos de cada 
grupo, sonidos, expresiones. Como producto final se realizará un espectáculo integral, donde la mujer es la protagonista. Actividad final: redacción de un 
documento que resuma y aglutine las experiencias vividas por las mujeres inmigradas en las distintas actividades  y se editará una "Revista" que refleje todo 
el proceso del proyecto. (más detalles en fichero adjunto). 
 
METODOLOGÍA: Las actividades se concretarán a través de charlas, seminarios, talleres y feria de exposición de artesanías, arte y cultura 
Latinoamericanas. 1. Se aprovechará la diversidad para establecer un diálogo permanente con las otras culturas que integran la comunidad de la ciudad 
de Batán (mujeres bolivianas y chilenas) de forma que, respetando las diferencias, se construya entre todas y todos una convivencia justa y satisfactoria, 
una interacción positiva y el enriquecimiento mutuo. 2. Se trabajará en la habilidad de interactuar con "otras y otros", de aceptar otras  percepciones del 
mundo,  de ser consciente de sus propias valoraciones sobre la diversidad.  Así es que la competencia intercultural se compone de conocimientos, 
habilidades y actitudes, complementados por los valores que cada uno tiene por su pertenencia a una sociedad  y a un grupo social determinado. 3. Se 
trabajará en dinámicas grupales en la articulación entre mujeres autóctonas y mujeres inmigradas, compartiendo espacios de conocimiento, discusión, 
comprensión, valoración y problemáticas comunes por género, trabajando sobre las distintas variables que producen exclusión. 4. En una sociedad 
signada por la desigualdad, adquirir un saber, capacitarse, conecta a cada persona de manera positiva con su yo interior, lo proyecta hacia los demás y 
multiplica el acto de la comunicación con el medio que lo rodea. La enseñanza propuesta será plástica y visual, de expresión corporal, canto y teatro 
(mayor detalle en fichero adjunto). 
 
¿PORQUE NO SE HA REALIZADO? Por falta de recursos materiales, dado que la estructura formal de la Red de Mujeres en Acción por Batán es una ONG sin 
fines de lucro, que solo cuenta con el invalorable pero insuficiente recurso humano, para afrontar actividades que representan gastos económicos 
importantes, como las propuestas. 


