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Eix 1: Politització de malestars
Rebentar el diagnòstic. Una qüestió d’estómac
Tallerista: Elena G. Ruiz
Participants: 10 persones

Idees/ feedbacks
FFem una dinàmica de preguntes i identificació amb aquestes. Alguns dels temes que apareixen 
són:
Com ens sentim amb el nostre cos. Estiguem o no diagnosticats, totes compartim pors, insegure-
tats, i això fa que no ens sentim soles.
Com el sistema capitalista vol categoritzar per poder vendre millor els seus productes.
Com ens relacionem amb els infants, des d'una lògica molt capitalista (tot organitzat, sense espais 
de cures), rigidesa del ser (hem de ser algú), necessitat del monitor/a ser el centre i no ser un 
centre compartit. l'hora de menjar pot acabar esdevenint un espai més, enlloc de ser un espai im-
portant. Posar els àpats com un espai pedagògic d'acompanyament.
Molts dels participants expliquen experiències sobre situacions de l'esplai a l'hora dels àpats.
Una relació diversa amb el menjar enlloc d'un desordre alimentari
És necessari espais petits, de temps, curosos, canviant estructures i sistemes. La institució i les fa-
mílies són una barrera gegant. També és important educar amb consciència i fer conscients als in-
fants.
Els debats es moderen de forma natural, sense moderador i cadascú parla quan ho sent i vol, amb 
respecte i escolta activa.

Dinàmica final: ens dibuixen el cos en un mural
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Eix 2 Salut mental
Perspectiva Autista
Tallerista: @colores_del_limbo i @autisme.present
Participants: 15 persones

EExpectatives:
Diuen que es una formació molt necessària i que en general senten que manca molt. 

Temes tractats:
Saber com acompanyar: Surten preocupacions com “com actuar davant les estereotípies?”, “què 
passa quan no respons a l’estereotip?”
LaLa hipersensibilitat vs hiposensibilitat (no tot és blanc o negre). El tema està en la freqüència amb 
que es viuen les coses, totes tenim “atacs” o moments, però hi ha una gradació en la manera de 
viure-ho. Necessitat de pautes marcades per facilitar la funció executiva.  
Teoria de les culleres: Pensar les activitats que no siguin tan sols de gastar energia sinó també de 
recarregar-la, sobretot en casos d’autisme per tal de no arribar al col·lapse, parlem també de com 
abordar els col·lapses i acompanyar-los. 
LesLes persones amb autisme poden recuperar culleres centrant-se amb els seus interessos restrin-
gits.
Estereotípies: moviments repetitius. Son formes de canalitzar situacions d'estrès o ansietat. Si 
aquesta no és autolesiva, millor no aturar-la. 
Tipus de col·lapses: Intern (Melt Down, Set Down, Shut Down, Burn out) / Extern
Mirada crítica davant el DSM: Descobrim el terme “neurodiversitat”, “intercepció”, “persona 
alista”. I webs sobre activisme autista (autisme.present, colores en el limbo, alista bajo cuerda, as-
perrevolution, planeta m, al otro lado del aspectro, traduciendo autistes, aprender a quererme). 
Replantejem on posem valors a les coses en quan ens relacionem amb els altres. Reduir judicis i 
exigència, no desmoralitzar. 

*Valoren molt positivament que les formadores fossin persones amb autisme i que expliquessin les 
seves experiències. 
*Ha estat una formació bastant unidireccional. Molta informació per part de les formadores i poc 
dinàmica. 

Temes pendents.
Quan pot arribar a durar una estereotípia?
Pensar els campaments d’una forma més inclusiva: generar espais per a calmar-se amb menys es-
tímuls per acompanyar els “col·lapses”.
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Eix 3: Addiccions
El sexisme també surt de festa
Tallerista:  Noctambul@s
Participants: 12 persones

EEl taller te un enfocament bastant heterocèntric.
Dinàmica de presentació + Expectatives
Conèixer eines per fer protocols contra agressions sexistes
Com autogestionar-se en espais de festa
Com treballem els espais de festa amb les infants i joves des de les nostres entitats
Com encarem certs conflictes/agressions quan ens les trobem en espais de festa?
Com encaixem agressions quan són entre grups de persones conegudes?
QQuines actituds ens porten a situacions així?
Punt lila implica renunciar a estar de festa?

Dinàmica 1: Escriure en pòsit una paraula que ens surti quan pensem en “violències sexistes en 
espais festiu”. Surten paraules com “poca confiança”, “contradicció”, “rols de gènere”, “po-
der-rols (escenari, barra, públic...)”, “invisibilitat de moltes coses”, “sobrepassar límits”, “punt 
lila”...
 
FFormadores divideixen les paraules en:
-Causes que les provoquen
-Context que ens porta a les agressions
-Com ens sentim en espais de festa 
-Estat de les violències sexuals
 
Estratègies
RRecurs: Preguntar quines eines tenen les dones i després els homes quan surten de festa (visibilit-
zació de narratives)
Dones: Moltes amb objectiu de “protecció” = Limitacions = Pors estructurals
Homes: No senten haver-se de protegir
 
“El masclisme es una estructura social, no hi ha graus de masclisme. No hi ha un país que sigui més mas-

clista que un altre.”

“Interseccionalitat = Com opera el sexisme en funció del context on ens trobem”

“El masclisme muta i adopta diferents formes.”

“També hi pot haver agressions per part de dones, però no es poden comparar, els motius són diferents, 
no van acompanyats social i estructuralment. Les podem rebutjar igual, però no comparar amb les fetes 

per homes”



Dinàmica 2: Baròmetre
Vídeo: Campanya feta a Nova Zelanda per combatre les agressions sexistes. 
Es fan grups ( amb noms de dones referents: Karen Uhlemberck, Brigitte Vasallo, Virginie Des-
pentes i Angela Davis) per analitzar el video. 
Dubtes que han sortit: Associació de dones amb les cures. Com ens cuidem en un punt lila?Qui 
te legitimitat per intervenir davant una agressió i fins a quin punt? On són els límits? Què passa si 
l’agredida no vol ser ajudada? És responsabilitat de les dones feministes?
 
Dinàmica 3:  Anàlisi de casos concrets
CCas 1. Límits: Es veu una noia que ha consumit molt i un noi que, després de intentar-ho amb 
moltes noies, ara ho intenta amb ella. Altres noies s’acosten, però la noia que ha consumit diu que 
no necessita res i que està bé. Quan cal intervenir? Què passa si la persona no es sent agredida? 
Fins quin punt podem intervenir?
Importància de l’acompanyament, pas a pas
Cal que els punts liles estiguin formats per tenir clar fins quin punt poder intervenir.
ÉÉs molt important que hi hagi persones psicòlogues. Si no n’hi ha, la funció del punt lila és bàsica-
ment derivar.
Si que hi ha límits i cal que estiguin ben marcats. La voluntat de les persones és un límit
“Les persones que estan al punt lila no són, n’hi han de ser, salvadores o assumir tasques per les 
quals no estan formades. La feina més important dels punts liles és detectar i saber on derivar”
 
Cas 2. Aturar una agressió sexista amb violència física?
Cal col·lectivitzar la resposta
Es sol focalitzar en l’acte violent i criminalitzar-ho, sense veure com s’han sentit
Què considerem violència? Pot ser autodefensa?
És el mateix una hòstia per part de cadascuna de les parts? Tenen el mateix significat?
Cal contextualitzar per poder-ho entendre
 
Cas 3. Un grup de nois, avisats pel punt lila per haver estat increpant unes noies, es posen violents.
EEspais privats propis es pot fer el que es vulgui (expulsar o no). En espais privats no propis o pú-
blics, el “públic” no pot expulsar, només pot fer-ho la policia o seguretat
Recurs: Monòleg de la Pamela Palenciano, “No solo duelen los golpes”

Pinzellada als protocols i punts liles
Expulsions de la persona agressora?
Espais privats propis es pot fer el que es vulgui (expulsar o no). En espais privats no propis o pú-
blics, només pot expulsar la policia o seguretat
Importància de la prevenció amb protocols
Creació d’ambients
Formació: Depenent de la formació de les persones de punts liles o que apliquen els protocols 
poden tenir més o menys responsabilitat
Molt important la formació en detecció i conèixer els circuits (derivació i coordinació d’actores)
 
Protocols estructurats en:
1. 1. Prevenció
2. Detecció
3. Atenció
4. Recuperació /Circuits/derivacions
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Eix 3: Addiccions
Drogues i Gènere
Tallerista:  Energy Control
Participants: 17 persones

TTemes tractats
El tema principal és la ONG Energy Control: com s’organitza, a quines necessitats respon i camps 
d’actuació; aquests aspectes van donar peu a discutir altres temàtiques.

Conceptes explicats:
Què és i no és una droga
Ús, abús i consum
Criminalització i patologització del consum de drogues
EEstratègia estatal (no acceptació del consum per reduir oferta i demanda) vs estratègia de la 
ONG (acceptació per reducció de riscos)
Consum responsable: informació científica i autoconeixença
Concepció social sobre les consumidores de drogues
 
PPel que fa a la intersecció entre gènere i consum de dogues, s’aproxima el tema mitjançant esta-
dístiques de freqüència i tipus de consum. Per tal de proporcionar dades objectives, calen estudis 
científics on el focus estigui posat en les dones (fugint del model hegemònic masculí), tenint en 
compte els cicles hormonals i altres particularitats. A més, es va assenyalar la concepció social de 
la dona consumidora de drogues com a “persona vulnerable” i com aquesta visió ha justificat l’abús 
cap a les dones. 
 
Finalment, la formadora ofereix un seguit de recursos per tractar el consum de drogues amb joves

Temes que queden oberts
Les participants debatren sobre com tractar el consum de drogues amb els infants i, especial-
ment, les joves de les seves entitats. 
  
Es va qüestionar la posició de les monitores que, com a referents, entren en contradicció quan 
eduquen per a que les joves no consumeixin drogues però elles mateixes en consumeixen d’ama-
gat. 
 
També va quedar oberta la problemàtica de com comunicar a les famílies el treball que es fa amb 
el consum de drogues, ja que pot ser un tema controvertit.
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Eix 4: Cures
Sembrant cures
 
TTallerista:  laFede.cat
Participants: 20 persones
 
Temes tractats: 
Ètica de la cura/ Eixos/Principis 
Feminisme/Igualtat/Equitat 
Conflicte 
RRecurs – Guia 
Treball visible vs Treball invisible 
Reconeixement social del voluntariat 
 
Metodologia i contingut de la formació 
LaLa formació s’estructura en dues parts. Una primera més enfocada a explicar teòricament com 
s’ha articulat la guia que han creat des de la Fede.cat, començant amb el punt de partida i expli-
cant la necessitat de generar l’eina, fins al procés de creació, per acabar amb el punt on estan ac-
tualment: la presentació. 
La segona part, més activa, es construeix a través de dinàmiques de caire vivencial. El tema central 
és identificar quines tasques són visibles i quines són invisibles a les entitats juvenils. 
El tancament de la sessió és de valoració, a través de tres objectes: motxilla, clau anglesa i caixa. 
Amb aquests has de dir que t’emportes (a la motxilla), que guardaries (a la caixa) i que milloraries 
(clau anglesa). 
 
Feedback de les participants 
LesLes participants valoren més positivament la segona part de la sessió que no pas la primera. No hi 
ha gaire participació durant la valoració final. Es valora positivament conèixer l’eina de la Guia de 
lafede.cat 
En el moment de descans de la sessió, de manera informal es comenta que el taller està molt cen-
trat en el recurs de la guia i no en les cures o el debat d’aquestes dins de les organitzacions. Les ta-
lleristes no tenen gaire coneixement de la realitat dels casals de Joves i els esplais. Les participants 
ja venien amb uns aprenentatges previs sobre el tema, per tant és més revisió que aprenentatge. 

Temes que queden oberts: 
A nivell d’inquietuds, hi ha interès per saber com articular els espais de cures dins de les entitats i 
com s’han de dinamitzar i debatre sobre qui ha de recaure. També informalment parlem sobre la 
qüestió de gènere i cura i com les persones construïdes socialment com a dones tendeixen a 
cuidar més que cuidar-se i com les persones construïdes com a homes generalment és al revés, 
no cuiden tant i com aquest tema afecta al treball en equip i als projectes com Casals i esplais.
  
TTambé hi ha interès en el tema de la organització del temps i com conciliar la cura individual amb 
l’activisme quotidià. 
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Eix 4: Cures
Responsabilitat afectiva i col·lectivització de les cures
 
TTallerista:  Zinteta
Participants: 19 persones
 
Es comença fent una presentació i pensat sobre quina és lúltima vegada que cada una ha dedicat 
temps a les cures pròpies, convidant a compartir-ho amb el grup, sempre assegurant que la gent 
es senti còmode explicant les seves experiències.
LaLa següent dinàmica consisteix en reflexionar sobre el treball de cures a les assemblees de les 
quals les participants formen part. Per fer això s’organitzen en parelles i trios i responen a pregunt-
es que ajuden a trencar el gel i posar-nos en situació. Les últimes preguntes fan més referència 
com tenim cura o no de les persones a les assemblees. Quan els grups acaben de parlar es posen 
en comú les idees principals i es fa una mica de debat i sorgeixen idees: 
  

-La societat ens demana estar bé per mantenir aparences, però també quina importància o com 
d’acceptat està parlar del malestar físic en front del mental. Al final el benestar mental queda com 
a tabú quan no se’n parla.
 

-Ens autoculpavilitzem per no dedicar-li prou temps pero cal eliminar aquesta mentalitat i veure  
a què donem prioritat (col·lectiu vs. individu)
--Un pas complicat és dir que no a fer coses, a agafar noves responsabilitats per cuidar-nos: com 
ho comuniquem?
 

-Un problema clau és la manca de recursos pel que fa en l’expressió i el coneixement dels propis 
sentiments.
 

--Dins de les assemblees és important veure quin temps li dediquem i quina prioritat li donem, és 
el primer o l’últim punt de la reunió?
 

-Tot és un procés d’aprenentatge per trobar les eines que en puguin ajudar a treballar les cures i 
incorporar-les en el dia a dia de l’entitat.
 

--Cal pensar en les cures com més que els espais explícits que els hi dediquem; com espais de co-
hesió detallets amb les companyes,...
 

La segona part de la formació consisteix en una dinàmica de connexió. En aquesta passagem per 
la sala amb els ulls tancats, en un moment donat ens trobem amb una altra persona i ens donem 
les mans, al cap d’una estona se’ns convida a obrir i mirar-nos als ulls i a acariciar-nos les mans. 
L’última part és una abraçada, quan les persones estan llestes per continuar, es torna a caminar 
per la sala i es torna a fer el mateix procés un parell de vegades. En tot moment es convida la gent 
a prendre o no part de l'activitat.
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Eix 5: Salut sexual i reproductiva
Educació afectiva i sexual pel mon del lleure
 
TTallerista:Mandragores
Participants: 17 persones
 
Temes tractats: 
Revisió de la pròpia sexualitat, què mostrem i què no, què reproduïm?
Responsabilitat que té tot un equip pedagògic per a decidir quina línia prendrà el grup en aquests 
temes.
  
Com treballen?
Orientacions sexuals no visibilitzades
Acompanyant joves en temes de sexualitat
Compartint punts de vista diferents i oferir alternativa a educació sexual clàssica heteropatriarcal.

Dinàmica 1
PPer veure en quin estat es troven les membres del grup, saber la seva energia, ganes de participar. 
També es pregunta específicament que s’espera de la dinàmica. Les talleristes també es presenten 
i expliquen el seu projecte. Les dinàmiques de la formació també es poden fer amb els grups d’in-
fants i joves.
Després es fa una pluja de paraules que es trobarien encabides en un marc de sexualitat, i s'es-
criuen en dues columnes diferents per pensar  en quin havia sigut el criteri d’aquesta divisió. 
(tenim una columna on trobem com s’educa fins ara, mentre que en l’altra tenim tot el que entra-
ria en el trencar esquemes i ampliar la mirada). 
És molt interessant que surtin temes per tal de visibilitzar-los, de parlar-ne i de fer que les infants 
i joves es generin un mapa mental. També és interessant si surten les paraules violació, prostitució, 
abús, per tal de tractar obertament que no formen part de la sexualitat, si no que són violència.

Dinàmica 2
Rolplay on les monitores es troben amb un/a infant que fa una pregunta sobre sexualitat i les 
membres havien de respondre o xerrar com ho gestionarien i que respondrien. Arrel de les frases 
que sortien, també van donar recursos i eines per ajudar a les monitores.

Feedback de les participants
La valoració final de les participants és molt positiva, es considera que és una formació molt útil. A 
més, durant tota la formació va haver molta atenció i participació i una actitud molt positiva.

TTemes oberts:
Eines per a tractar amb infants més petits, per la falta de temps. 
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Aterratge diumenge
 

VVe gent que no va fer la formació. Proposem que es quedin igualment a empapar-se del que es 
comenta. 
Ens dividim per edats per extreure recursos del que vam fer ahir. Tots els grups tenen infants i 
joves amb TEA i altres. 
 
Recursos proposats:
Coneixer la persona i la família
NNo hi ha cap regla universal: paciència i observació.
Comptar amb la resta de l’equip. 
Treballar tant en grup com individualment.
Fer dinàmiques sobre interessos restringits (afinitats). Possiblement millor anònim. 
Habilitar espais per poder descansar i recuperar culleres. Per processar/transitar els col·lapses. 
PPactar senyals amb el grup per poder gestionar col·lapses o entendre certes situacions. Crear 
noves eines per comunicar emociona/sentiments/pensaments/sensacions… (els pictogrames son 
molt restringits)
Fer preguntes “simples” de “si” o “no”. 
Anar explicant els canvis de plans que puguin anar succeïnt. Preparar mentalment a l’infant/jove 
per evitar col·lapses. 
Importància de les pautes. 
MMostrar seguretat i proximitat.

 


