CURS
COM APLIQUES LA PERSPECTIVA DE GÈNERE AL TEU PROJECTE?
Dijous 23, 30 de maig i 13 de juny
9.30 h a 13.30 h
Espai Francesca Bonnemaison (Barcelona)

Data: 14.05.2019

TEMARI
SESSIÓ 1: dijous 23 de maig
Impartida per: Carla Alsina
Objectius: Assolir uns coneixements mínims sobre què és la perspectiva de gènere, d’on ve el
terme i què significa en l’actualitat.
1. Introducció a la perspectiva de gènere
2. Marc legal i polític de la igualtat i l'eradicació de violències
3. Eixos de treball vers una cultura més feminista
4. Analitzem les nostres entitats - equipaments: autodiagnosi de gènere
Els eixos que es treballaran seran:
 Des d’una perspectiva de gènere:
Analitzar i treballar amb els i les participants les causes o les arrels de les situacions de violència
masclista.
 Des de dinàmiques participatives: es combinaran les explicacions teòriques amb la realització
de dinàmiques pràctiques, on es puguin posar en joc els coneixements apresos i la importància
del posicionament de la persona davant situacions d’assetjament.
 Des del coneixement situat: a partir de treballar sobre les pròpies vivències al voltant de les
violències sexuals i el masclisme, com les vivim i com les reproduïm.
SESSIÓ 2: dijous 30 de maig
Impartida per: Alba Cucurull i Amanda Alexanian
Objectius: Explicar amb profunditat la metodologia emprada pel Centre Cívic Sagrada Família
en el procés d’incorporació de la perspectiva de gènere en tots els àmbits del centre.

Eixos principals que s’explicaran:
 Explicació del procés del projecte del Centre Cívic Sagrada Família, que ha incorporat la
perspectiva de gènere: fases i productes, bloc de gènere, protocol contra les agressions sexistes,
etcètera
 Servei de comunicació/ informació
 Breu guia sobre comunicació no sexista
 La perspectiva de gènere a la comunicació del centre
 Programació cultural i tallers
 Eixos i exemples de programació des de la perspectiva de gènere
 Organització interna del centre cívic
 Ronda de debat i feedback: què els sembla més útil, on veuen més dificultats, quines coses ja
estan fent, quines els agradaria fer
SESSIÓ 3: dijous 13 de juny
Impartida per: Aina Sánchez de Serdio i Marta Vergonyós
Objectiu: Sessió 100% pràctica en què les dues expertes acompanyaran a les persones assistents
en l’aplicació de la perspectiva de gènere en els seus projectes culturals, tot tenint en compte la
realitat de cada projecte i les característiques particulars de cadascun d’ells.
La sessió consistirà en un assessorament expert personalitzat en què les persones assistents
treballaran de forma individual en el seu projecte.

