
CURS: “ASSOCIACIONISME JUVENIL I  PERSPECTIVA DE GÈNERE” 
LLEIDA, 10, 17 i 24 D’OCTUBRE 2012 

 

Introducció 

Les associacions juvenils solem reproduir els mateixos rols de gènere presents a la societat. Per tal que les entitats de 
joves esdevinguin una eina per avançar cap a la igualtat efectiva de dones i homes, l’Institut Català de les Dones (ICD) i el 
Consell Nacional de Joventut de Catalunya (CNJC) ofereixen aquest curs sobre perspectiva de gènere i associacionisme 
juvenil. 
 

Inscripcions a aquest enllaç  
Data límit 30 de setembre de 2012 
Places limitades amb preferència a les entitats membres del 
CNJC. 
 

Finalitat  

Aprofundir en la realitat juvenil i associativa des d’una 
perspectiva de gènere, per tal de construir pautes de relació que 
permetin viure sense jerarquies de gènere. 

Objectius del curs 

 Apropar les entitats als conceptes relatius al gènere  
 Facilitar eines i recursos de treball a favor de la igualtat 

efectiva de homes i dones 
 Promoure la introducció de la perspectiva de gènere en el 

món associatiu  
 Ampliar la capacitat de visió de les entitats juvenils envers 

les diferències i la diversitat de dones i homes 

A qui s’adreça 

 Membres d’entitats juvenils o serveis per a la joventut1 
 Tècnics i tècniques de les entitats juvenils  
 Totes les persones interessades en aprofundir en matèria 

de gènere 

Metodologia: 

Utilitzem la tècnica del taller com una metodologia participativa 
per a crear un espai d’intercanvi en grup i aprenentatge 
col·lectiu. Les dinàmiques és reforçaran amb material 
audiovisual. 

Les diferents sessions aniran a càrrec de l’Associació Candela. 

Durada: 9 hores 

Horari: de 17h a 20h 

Lloc: Alberg Sant Anastasi (A confirmar) 

Títol: certificat d’assistència 

Import: gratuït 

                                                 
1 S’aconsella que assisteixin almenys 2 persones per entitat 
per tal de facilitar l’aplicació dels continguts a la pròpia 
associació. 
 

Contingut del Programa 
Sessió 1. GÈNERE: CONCEPTES I ANÀLISI 

Aquesta sessió se centrarà en clarificar els 
conceptes al voltant de les desigualtats i 
discriminacions de gènere. L’objectiu serà 
comprendre el món en què vivim en clau feminista, 
i prendre consciència de la pròpia posició. 

D’una forma més específica es pretendrà 
desnaturalitzar el gènere, entendre l'estructuralitat i 
el funcionament de les violències. Així com, 
analitzar de quina manera el gènere intersecciona 
amb altres desigualtats. Dimecres 10 d’octubre 
de 2012 

 

Sessió 2. MOVIMENT ASSOCIATIU JUVENIL: 
LLIURES DE DESIGUALTATS?   

A les associacions juvenils sovint manca una 
perspectiva de gènere, així com una atenció 
concreta a les desigualtats que se’n deriven. És 
important identificar quina situació viu cada 
tipologia d’entitat per poder produir el canvi social 
necessari. 

Els objectius generals de la sessió consistiran en 
identificar la reproducció de les desigualtats de 
gènere i les microviolències en el món associatiu.  

També es treballarà la incorporació de la 
perspectiva de gènere i dels coneixements adquirits 
a les pròpies entitats. Dimecres 17 d’octubre de 
2012 

 

Sessió 3. EINES I RECURSOS  

Es donaran a conèixer diversos instruments i 
recursos que puguin facilitar el treball de les 
entitats a favor de la igualtat efectiva entre dones i 
homes. En aquesta sessió s’identificaran les 
desigualtats que reproduïm tant a nivell individual, 
com grupal, alhora que es treballarà al voltant de 
les possibles estratègies i eines per a superar-les. 
Dimecres 24 d’octubre de 2012

https://docs.google.com/a/cnjc.cat/spreadsheet/viewform?formkey=dDEyYmFEc0kxcERZM3NmbU5sb1JzYmc6MQ#gid=0
http://www.xanascat.cat/showhostelarrival.tjc?id=237&index=12

