ELS FEMINISMES, LLAVOR DE CANVI.
TALLERS DE CONSCIÈNCIA, DETECCCIÓ I REACCIÓ DAVANT LES VIOLÈNCIES MASCLISTES

BREU RECORREGUT DE L’ENTITAT:

El projecte de TAMAIA s’inscriu en la genealogia activa de dones que han treballat per la
llibertat i pels drets de les dones front la violència masclista. Hereves d’aquesta genealogia
femenina i feminista, TAMAIA reconeix, des del desig, la necessitat de transformar l’ordre
simbòlic patriarcal que, a través del procés de socialització de gènere, alimenta la violència
masclista com a estàndard de relació entre dones i homes.
TAMAIA està compromesa en l’erradicació de la violència masclista des d’una pràctica
respectuosa amb el trajecte i la vivència de cadascuna de les dones; una pràctica que acull el
seu anhel per trencar l’engranatge de la violència masclista i acompanya el procés de
recuperació de cada dona. Travessar aquest camí de transformació, s’esdevé una experiència
de llibertat que ens dóna significat i ens interpel·la.
El repte quotidià de TAMAIA és la disponibilitat per acompanyar les dones en la construcció
d’una nova vida sense violència, des del reconeixement dels efectes que la violència masclista
té en la vida de les dones i des de l’afirmació de la necessitat pròpia i el desig de cadascuna de
les dones. Un treball que realitzem a través del PROGRAMA d’ATENCÓ TERAPÈUTICA INTEGRAL
A DONES MALTRACTADES I RECUPERACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
El nostre entorn, però, manté una actitud contradictòria davant la violència masclista, vivim
en una societat que en dificulta la identificació, l’oculta, en minimitza els efectes i normalitza la
violència masclista com a estàndard de relació entre dones i homes. Davant d’aquesta realitat,
el canvi que perseguim a TAMAIA és radical, perquè demana transformar i transformar-nos
des de l’arrel i sabem que, perquè aquest canvi s’esdevingui, és imprescindible treballar-hi des
de tots els àmbits de la nostra societat.
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És per aquesta raó que creem, des de la presència i l’experiència, projectes de formació,
prevenció i sensibilització des de la identificació i l’eliminació de les traces de violència i abús
dels propis actes i hàbits socials i que tenen per objectiu contribuir als processos de
transformació personal i social. En aquest context hem creat i us presentem aquest projecte:
ELS FEMINISMES, LLAVOR DE CANVI. TALLERS DE CONSCIÈNCIA, DETECCCIÓ I REACCIÓ DAVANT LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES.

Els feminismes són una experiència de transformació radical i l’eina més eficaç per enfrontar
les violències masclistes en la quotidianitat de les nostres vides, de totes i cadascuna de
nosaltres. No és que haguem descobert la sopa d’all, és més bé que l’hem provat i ens hem
adonat de fins a quin punt n’és d’antibiòtica aquesta sopa per a traure d’arrel el llast que
representen les violències masclistes a les nostres vides i el patriarcat com a simbòlic que
pretén ésser omnipresent.
Els feminismes són la pràctica política d’insubmissió al sistema patriarcal que les dones han fet
i fan des de sempre, una revolució de sentit que circula i s’apropia de nous espais, els
resignifica i els transforma i són, també, l’horitzó d’un canvi radical que posa en el centre,
necessàriament, l’erradicació de les violències com a estàndards de relació humana.
Tamaia, com a membre fundacional de la Xarxa Internacional d'Organitzacions feministes
d'Amèrica Central i del Mediterrani per una vida lliure de Violències i en cooperació amb totes
les entitats que formen part d’aquest espai de treball i pensament respecte de les violències
masclistes, fa molts anys que des d’aquest paradigma. Diuen que les imatges expliquen des de
l’emoció allò que la raó de les paraules vol expressar, i amb l’objectiu de compartir-vos
l’emoció que ens mou i en vibra us adjuntem aquest vídeo que és fruit del treball col·laboratiu
de totes les dones que formem part de la Xarxa: La violència masclista explicada en 90 segons.
I 90 segons més per canviar-ho tot
I, des d’aquest context de reconeixement dels feminismes com a expressió de transformació i
canvi, hem elaborat i proposat els continguts i les metodologies d’aquests tallers. ELS
FEMINISMES, LLAVOR DE CANVI. TALLERS DE CONSCIÈNCIA, DETECCCIÓ I REACCIÓ DAVANT LES
VIOLÈNCIES MASCLISTES és un projecte adreçat a dones joves, de fet té per objectiu principal

formar un grup de dones joves que, a través de la vivència compartida en aquest espai,
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aprofundim en el sentit i el significat dels feminismes i en com detectem i reaccionem davant
les violències masclistes.

El projecte que presentem acaba de néixer com a horitzó de treball urgent i necessari en
l’erradicació de les violències masclistes. Aquest projecte naix amb el convenciment que els
espais no mixtes són imprescindibles per què les dones joves puguin formular i elaborar les
pròpies vivències des de la seguretat, la confidencialitat i el reconeixement. El convenciment
que ens ha portat fins aquí és el resultat de 25 anys de treball amb els Tallers de Prevenció
adreçats a joves, nois i noies, de les dinàmiques i de les situacions que es succeeixen en
aquests espais. Aquesta serà, per tant, la Primera Edició, una primera edició que avaluarem
amb molta cura mitjançant una supervisió d’equip externa per tal que aquest projecte
s’esdevingui una proposta del nostre Projecte com a entitat.

OBJECTIU GENERAL:



Facilitar i acompanyar el procés de creació d’un Grup de Dones Joves que elaborin,
des de l’autoconsciència feminista, eines de transformació social i comunitària per
erradicar les violències masclistes.



Generar estratègies d’autocura i d’autoconeixement per enfrontar les violències
masclistes i detectar les violències masclistes i detectar-les en la pròpia vivència i en
les vivències dels contextos de relació amb coneixement dels recursos.



Dissenyar una campanya de comunicació vinculada al treball del Grup.
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OBJECTIUS ESPECÍFICS:



Reflexionar sobre el llast que el procés de socialització diferencial de gènere
representa en les vides de les dones.



Desarticular el sistema de creences que fonamenta els models estandarditzats de
masculinitat i feminitat.



Trencar els mandats de gènere: rols i estereotips normatius i sancions socials.



Conèixer i reconèixer els feminismes com a marc teòric i pràctica de transformació
radical.



Visualitzar, des de la pròpia pràctica, les experiències vitals i les trajectòries d’altres
dones que se situen als marges de les normes de gènere patriarcals.



Identificar els mites de l’Amor Romàntic en la normalització de la violència masclista
com a estàndard de relació entre dones i homes.



Incorporar eines de detecció de les violències masclistes en el propi context de vida.



Integrar pràctiques per enfrontar les violències masclistes en la vivència pròpia i en la
de les nostres companyes per poder reaccionar.



Visualitzar alternatives de relació respectuoses i de cura que esdevinguin opcions
d’horitzó.

OBJECTIUS OPERATIUS:



Millorar l’autoestima.



Ampliar l’auto concepte.



Imaginar noves maneres de relació amb l’entorn i amb les persones.



Identificar la violència masclista en la vivència quotidiana.



Analitzar les violències masclistes en els espais de convivència quotidiana de les dones
joves.



Crear un espai de comunicació segura.



Conèixer com actuar davant la vivència pròpia de violència masclista o respecte d’una
situació de violència en el nostre context de relació.



Promoure la sororitat feminista entre dones.



Relacionar-se des de la llibertat.



Crear materials de prevenció i fer-ne difusió a través de les xarxes.
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CONTINGUTS:



La permanència dels discursos del determinisme biològic (nois forts /noies delicades)
com a justificació de les desigualtats de gènere a la nostra societat.



Repensar les realitats quotidianes des d’una perspectiva feminista a través de
l’experiència de les dones.



Els feminismes com a espais de transgressió i llibertat femenina: ens enxarxem a les
genealogies feministes i ens reconeixem en les nostres avantpassades i en les
coetànies.



Les outsiders de Virginia Woolf: dones que transformen des d’una posició no
participada del sistema.



Socialització diferencial en funció del gènere. Motivacions, limitacions, prohibicions i
sancions socials per raó de gènere.



Observació, identificació i reacció front les violències masclistes des del treball
vivencial: el propi cos com a eina d’expressió i recuperació de les violències masclistes.



Les violències masclistes: vivències pròpies. Com ens afecten, com ens interpel·len i
com reaccionem i acompanyem els processos de significació d’aquestes vivències i els
processos de recuperació dels seus efectes a les nostres vides.

POSEM FIL A L’AGULLA: sabem per experiència que treballar amb dones joves i conformar un

grup de dones joves demana temps. És per aquesta raó que el darrer trimestre del 2018
prioritzarem la concreció del projecte i en farem difusió perquè les dones que estiguin
interessades en participar d’aquest espai s’hi puguin inscriure i s’hi puguin comprometre.
És molt important que les dones que conformin el Grup s’hi comprometin, ja que el seu treball
té una dimensió de transformació personal molt important – en tant que la incorporació d’una
base teòrica feminista i d’una pràctica de significació vivencial de les violències masclistes
implica un canvi en cada una de nosaltres – però té també una extensió de transformació
comunitària, ja que cadascuna d’aquestes dones s’esdevé un recurs valuosíssim per totes les
dones i en aquest compromís hi ha la responsabilitat d’esdevenir actores del canvi que ha de
portar el final del patriarcat a les nostres vides.
Les sessions dels Tallers, quatre en total, es duran a terme de gener a abril, un cop al mes i
tindran una durada de tres hores. El nombre de dones del Grup s’articularà en funció de la
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demanda, amb un mínim de 12 dones per grup i amb la possibilitat de fer dos grups si el desig
és gran i són moltes les dones que tenen el desig de comprometre-s’hi.
Les sessions comptaran amb la facilitació de dones expertes en l’atenció a dones en situació de
violència masclista
La metodologia de les sessions serà vivencial, participada i integrada al context i a l’experiència
de Tamaia, una experiència de més de 25 anys que arrela en la pràctica d’acompanyar els
processos de recuperació de les dones en situació de violència masclista, reconeix les
estratègies de les dones supervivents de les violències masclistes i es nodreix dels feminismes,
perquè la veu i l’experiència de les dones crea vida, relació i comunitat política.

Així mateix, dins del context de poder fer retorn i generar materials de prevenció adreçats a
totes les dones, especialment a les dones joves, el projecte tindrà una atenció especial a la
dimensió comunicativa. Volem, en relació amb les dones del Grup, generar missatges i
materials que esdevinguin significatius per a les dones joves, que siguin reveladors en la
identificació de les situacions de violència masclista i que permetin a les dones joves conèixer
els recursos que tenen a la seva disposició per poder actuar i trobar acompanyament per
realitzar un procés de recuperació.
PRESSUPOST
Aquest és un projecte que compta amb la implicació de tot l’equip de TAMAIA i, en aquest
sentit, és important valorar que no som una entitat que gestiona recursos, sinó que empra els
recursos econòmics per poder fer, es a dir, que els recursos ens proveeixen sobretot de temps
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de qualitat i de presència. És per aquesta raó que considerem important fer-vos saber que tant
la coordinació administrativa dels projecte, com la coordinació de continguts, la preparació i
definició de les sessions com la realització i dinamització dels Tallers aniran a càrrec de les
dones que conformem l’equip de Tamaia.

Coordinació administrativa del Projecte.
Coordinació de continguts del Projecte.
Lloguer d'espai per a realitzar els Tallers.
Adquisició de materials tècnics.
Preparació i definició de les sessions del Taller.
Dinamització dels Tallers.
Edició de materials de comunicació.
Comunicació i difusió.
Supervisió externa de l'equip del projecte

55 hores
35 hores

20 hores
12 hores
40 hores
10 hores
2 hores
COST TOTAL

700 €
700 €
100 €
100 €
400 €
720 €
800 €
200 €
140 €
3.860 €

Moltes gràcies!
Les Tamaies

