
PARAULES DE DONES   

 

 
- 1 - 

 

 

PARAULES DE DONES 

 
Butlletí escrit per les dones 

de La Sauleda – carrer Ample de Palafrugell 

 

 

 



PARAULES DE DONES   

 

 
- 2 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Pedres negres, pedres blanques, grogues i roges, pedres grans, petites, mitjanes, 

minúscules, pedres pesades o lleugeres, pedres que s'assemblen a pedres però 

no ho són, pedres resistents, pedres fràgils, pedres que sempre van viure aquí, 

pedres vingudes d'altres parts, pedres que van crear ales per a creuar l'Atlàntic, o 

van rodar per camins continentals, pedres cridaneres, de colors, pedres sòbries i 

solemnes, pedres senzilles, vestides de lletres, pedres- quadro, vestides de 

pintura o, simplement pedres nues. Diferents, però juntes. El Mosaic de la 

Ciutadania simbolitza camins viables per a la construcció d'un nou món possible.” 

 
 

Fòrum Social Mundial, 
Porto Alegre, gener 2002. 
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EL PROJECTE. QUÈ FEM?  
 
Diuen que sóc heroi, jo, feble, tímid, gairebé insi gnificant. Si sent com sóc 
vaig fer el que vaig fer, s'imaginen el que poden f er tots vostès junts. 
Mahatma Gandhi 
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1. FITXA TÈCNICA 

 

PROGRAMA: Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i els e quipaments 

ACTUACIÓ: Creació i edició d’un butlletí del barri elaborat  per les dones 

EIX: Cohesió social 

PARAULES DE DONES 

 

 

• Lloc de realització : Local social del carrer Ample i Oficina del Pla de Barris de 
Palafrugell 

• Objectius: 

- Potenciar el sentiment de les dones de pertinença al barri 

- Potenciar el paper les dones en la vida del barri 

• Beneficiaris : Veïnes i veïns del barri 

• Àrees responsables : Àrea e Benestar Social i Ciutadania i Espai Dona 

• Dotació econòmica : 5.000€ 

• Calendari de desplegament : 2009 

 

2. JUSTIFICACIÓ 

El projecte Paraules de Dones s’ha desenvolupat  dins del context multi cultural del barri 
de la Sauleda -  carrer Ample de Palafrugell  tenint com a subjectes protagonistes les 
dones nascudes en territori espanyol i les dones immigrants. 

Les raons que ens van portar a plantejar aquesta proposta es van sustentar en la 
iniquitats  de gènere i els problemes encara no resolts en la societat d'acollida. 

Malgrat els avanços en matèria d'igualtat,  persisteixen la discriminació i les desigualtats 
de gènere que afecten les dones en diferents àmbits de la vida, essent elles, autòctones o 
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immigrants, les que tenen menys accés a recursos i béns, tenen condicions laborals 
menys favorables i precàries, salaris més baixos, la violència de gènere com a risc latent, 
la poca participació en la vida pública, el treball reproductiu, etc. 

Està clar que aquestes desigualtats es presenten i viuen de diferent manera en les dones, 
ja que variables com l'edat, la procedència, la classe socioeconòmica, l'ètnica, la cultural, 
etc. accentuen la desigualtat entre unes i altres. 

En l'àmbit local és on els ajuntaments implementen i posen en marxa diverses polítiques i 
plans locals dirigits tant a promoure la igualtat d'oportunitats, la vida saludable, fomentar la 
integració i inclusió social, la participació ciutadana, etc. 

En aquest context i subjecte del projecte  s'arriba a la primera reflexió: al marge de les 
seves diferències i diversitats, les dones en general representen un col·lectiu prioritari 
amb què treballar a nivell local.  Prenen com a factor clau el gènere  com a eix comú dins 
el nostre projecte. 

El poc coneixement que existeix entre unes dones respecte de les altres, ens suggereix la 
necessitat  de fer una anàlisi i posicionament referent al paper que les dones compleixen 
en l'actualitat i les condicions en que ho fan. En el cas de les dones autòctones aquelles 
dificultats encara no resoltes sobre les diferències de gènere,  i de les immigrants, les 
causes per les quals milers de dones s'han vist obligades a buscar altres oportunitats lluny 
dels seus països i instal·lar-se en una societat on les polítiques migratòries són 
pràcticament cegues al gènere. 

La segona reflexió té a veure en potenciar els recursos personals i col·lectivitzar-los, 
treballar juntes i proposar formes d'actuació que les visibilitzi i les apoderi a nivell local, la 
suma d'esforços els donarà una veu col·lectiva com a dones. 

D'aquesta manera els aspectes centrals i bàsics del projecte es resumeixen en: 

⇒ Les desigualtats de gènere:  Afecten totes les dones sense excepció i com a tal 
requereix la creació de sinergies i aliances entre dones sense distingir procedència, ètnia, 
edat, classe social, cultura i o religió. La participació orientada per interessos estratègics 
de gènere permet a les dones adquirir autoestima, igualtat i apoderament. 

⇒ La inclusió social:   La societat catalana ha de promoure la integració i participació 
de tots els seus integrants. En el cas de la població immigrada, reconèixer l'aportació que 
fan a aquest país. En el cas de les dones immigrades donar a conèixer i valorar el treball 
que realitza en el suport i gestió de la vida quotidiana. 
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⇒ L'àmbit local: Lloc que conté un sistema de relacions socials en que transcorre la 
vida quotidiana i es conforma el teixit social. Un espai que genera oportunitats per a  
l’apoderament de les dones. Propiciar espais i mecanismes per a la participació de les 
dones constitueix un capital social i potencia la idea de comunitat. 

S'aposta perquè a partir de la identificació dels elements comuns en la seva condició de 
gènere, les dones reconeguin i valorin la necessitat de participar a nivell local amb la 
finalitat de millorar la seva posició en la societat. Una participació que al mateix temps 
recuperi els espais no formals en els que es desenvolupen les dones, des dels quals 
gestionin i desenvolupin diferents estratègies de vida i de relació, i al mateix temps 
enforteixin i produeixin capacitats perquè la seva participació tingui una incidència 
positiva. 

La presència de les dones en espais de participació genera una sèrie de beneficis com: 
Ajudar a construir una democràcia més inclusiva i verdadera i també aportar una visió 
diferent de la realitat i sobre assumptes i especificitats que moltes vegades queden 
ignorats. 

 

3. OBJECTIUS 

L'objectiu general del projecte va ser: 

Promoure i facilitar la participació conjunta de do nes autòctones i dones 
immigrants en el barri i a nivell municipal a parti r del reconeixement i la 
comprensió de la seva condició i posició de gènere en el context actual, per tal 
d’elaborar un butlletí conjuntament. 

 

Per aconseguir-ho, plantegem els següents objectius específics: 
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⇒ Conèixer les desigualtats de gènere que viuen les dones identificant aquells 
aspectes que els afecta en comú com per exemple l'accés a recursos i béns, el treball 
reproductiu, l'atenció i la participació. 

⇒ Elaborar i realitzar un programa que afavoreixi el desenvolupament de capacitats 
per a l'anàlisi, la presa de consciència i la participació a nivell local com a dones. 

⇒ Visibilitzar el protagonisme de les dones en el barri i en el municipi, destacant la 
relació existent entre contextos dels països d'origen i d'acollida 

⇒ Generar espais de trobada, d'interrelació i de treball coordinat entre les dones per a 
construir des de les similituds. 

⇒ Treballar per l'apoderament de les dones com a subjectes socials i com a agents de 
canvi en l'espai local. 
 

4. PARTICIPANTS 

A través de la difusió que es va fer en el barri mitjançant cartells informatius, una xerrada 
informativa que es va fer en el local social del carrer Ample i als tallers que ofereix l’Espai 
Dona, així com a través del boca orella entre els mateixos veïns i veïnes del barri. 

El grup que ha participat en el programa ha estat bastant heterogeni en quan a edat i 
procedència. En el primer número hi van participar deu dones d’edats compreses entre els 
16 i els 63 anys. Tres d’origen magrebí, dues d’origen llatinoamericà i les cinc restants 
autòctones. Pel que fa als barris de procedència, cinc són de la Sauleda i cinc del carrer 
Ample. 

En el segon número hi van participar onze dones d’edats compreses entre els 16 i els 63 
anys. Quatre d’origen magrebí, tres d’origen llatinoamericà i quatre autòctones. 

La heterogeneïtat en el grup no ha estat un impediment per la cohesió del mateix. 

 

5. METODOLOGIA 

Considerem indispensable desenvolupar processos que condueixin a l'anàlisi, la reflexió, 
el qüestionament de tòpics i la construcció de coneixements per a fer una relectura de la 
realitat des de perspectives mes inclusives. 

Es va proposar un programa educatiu no formal, per ser el que millor s'ajustava als 
propòsits del projecte. Es va dissenyar i  elaborar basant-se en tres tallers setmanals: 



PARAULES DE DONES   

 

 
- 9 - 

informàtica, redacció i fotografia, així com xerrades trimestrals per part de professionals 
d’àmbits diversos: mitjans de comunicació, educació popular i interculturalitat. 

Els temes desenvolupats es van relacionar amb els canvis historicosocials de la dona, els 
processos personals i col·lectius viscuts, així com la construcció d'identitats de gènere en 
els diferents contextos i cultures. Amb aquesta base es va reflexionar respecte a la 
manera com unes i altres construïm estereotips i atribuïm característiques que moltes 
vegades no es corresponen amb la realitat. 

Els temes van ser plantejats de forma seqüencial i van partir de l'experiència personal de 
cada una de les participants, la discussió i debat varen facilitar l'aprenentatge col·lectiu. 

La metodologia va estar basada en el principi actiu del coneixement i l'aprenentatge, on el 
coneixement crític es construeix, i s'elabora per mitjà d'una sèrie de processos 
intel·lectuals i motrius que impliquen realitzar associacions, relacions, abstraccions, 
formular conclusions, anàlisi o síntesi, de forma activa i conscient. 

Els processos formatius s'estructuren en funció de les persones involucrades, per això, es 
requereix la participació activa de les dones en espais en què comparteixin inquietuds, 
problemes, coneixements, emocions i actituds. 

 

El procés formatiu es va enriquir amb les aportacions de totes i cada una de les persones 
que van intervenir en ell, construint col·lectivament nous coneixements i habilitats, al 
mateix temps que enfortien la identitat i autoestima individual afavorint la construcció 
d'identitats col·lectives – per al nostre cas- de gènere. 

El treball en grup va permetre trobar alternatives i possibles respostes comuns i solidàries, 
objectivant la pròpia problemàtica, l’encontre i articulació d’iniciatives distintes i l'exercici 
de capacitats per a la participació en altres camps de la vida social. 
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6. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ 

La creació i edició del butlletí Paraules de Dones neix amb la intenció de ser un mitjà de 
visibilització, apoderament i sensibilització de les dones dels barris i que posi  en el centre 
d’atenció les seves opinions i les seves experiències convertint-les en protagonistes del 
procés. 

La seva periodicitat és semestral, el primer número es va presentar el divuit de desembre 
al Teatre Municipal de Palafrugell i el segon el sis de maig a la Biblioteca municipal de 
Palafrugell. 

El butlletí té un caràcter monogràfic. En el primer número les dones varen decidir parlar 
d’elles mateixes i del que significava per elles participar en el butlletí. En el segon número 
varen parlar sobre el barri de la Sauleda – Carrer Ample , la seva evolució, els seus 
veïns...etc. La publicació té 15 pàgines  i les seccions on es desenvolupen els continguts  
son: 

0) Poesia 

En la part interior de la portada, s’edita una poesia d’una de les dones   de l’equip de 
redacció, dedicada al butlletí i a les seves companyes. 

La poesia del primer número porta per títol de “ el meu naixement” i la de segona “noble 
sentiment”. 

1) Presentació 

Presentació per part d’alguna persona relacionada amb el butlletí. 

En el primer número ho va fer la Sra. Núria Rivas com a primera tinent d’alcalde i regidora 
del Pla de Barris, i en el segon número la Sra. Sílvia Esteva com a Directora del Pla de 
Barris la Sauleda- Carrer Ample. 

2) El reportatge 

En el reportatge es desenvolupa el tema central del butlletí, basat en el testimoni directe 
de fets i situacions per part de les dones participants. Explica amb paraules i des d’una 
perspectiva actual, històries viscudes per persones i les relaciona en el seu context. 

En el primer número es va parlar sobre la creació del butlletí ( l’inici d’un petit però gran 
projecte) i en la segona edició sobre el barri ( barris, abans, ara i sempre) 
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3) Persones Singulars 

A través d’una entrevista personal i en profunditat, hem conegut alguns veïns i veïnes de 
La Sauleda – Carrer Ample. Des d’aquesta secció ens hem interessat per les seves vides 
i trajectòries personals, les seves motivacions per triar un camí o un altre, les oportunitats i 
les adversitats de la vida, els projectes de present i de futur. 

En el primer número es va entrevistar a Antoni José Bernal i en el segon número a la 
senyora Catalina. 

4) L’article 

Té com a propòsit donar a conèixer els fets d’interès col·lectiu de les participants. 
S’expressa amb la finalitat de trobar en el lector la formació de  l’opinió pròpia i el 
coneixement del tema. 

En la primera edició es va parlar del vel islàmic i en la segona dels camins dels i les joves 
de Palafrugell 

5) Fem memòria 

A fem memòria, s’han tractat temes relacionats amb la memòria històrica del barri La 
Sauleda – Carrer Ample, o d’algun aspecte curiós concret. S’ha investigat a fons en els 
arxius municipals i s’han realitzat un gran nombre d’entrevistes a persones amb un gran 
bagatge i experiència en el barri. 

En el primer número es va estudiar la construcció de La Sauleda com a barri i en el 
següent número la creació de l’associació de veïns de la Sauleda. 

6) D’aquí, d’arreu 

Entrevistes en profunditat a persones immigrants que viuen en el barri,  que ens han 
explicat a través de petites cròniques i des de la seva pròpia vivència i coneixement, algun 
aspecte, curiositat o manera “de fer o viure”. 

Mariamma i Abdessadik Ahmittach varen ser els protagonistes dels números 1 i 2 
respectivament. 

7) Foto denúncia 

La finalitat d’aquest espai es oferir una mirada crítica que permeti expressar, de manera 
constructiva, l’opinió de les participants o dels seus veïns i veïnes sobre tot el que creguin 
denunciable i millorable al barri. 
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Les defecacions dels gossos als carrers i les voreres ocupades per les obres han estat 
motius de foto denúncia. 

8) Dones a favor del medi ambient 

Des del butlletí, les dones participants han volgut posar el seu granet de sorra en la cura i 
conservació del medi ambient, per això hi ha una petita secció dedicada a aquest tema. 

En el primer número es va parlar sobre la importància del reciclatge, mentre en el segon 
s’animava als lectors a fer sabó artesanal reciclant oli. 

9) Hi havia una vegada... 

Explicar contes és un art molt antic que és viu encara a totes les cultures del nostre 
planeta. Aquesta secció pretén contribuir a donar conèixer la infinita varietat de la cultura 
popular de tradició oral, la importància de la paraula i de les històries que expressen la 
manera de sentir i pensar dels pobles. El tresors d’en Mohamed del Marroc i la llegenda 
Mapuche de la Terra de Xile, vol contribuir al coneixement d’altres cultures, la potenciació 
de la tolerància entre qui les llegeixen o escolten i, alhora, fer descobrir les semblances i 
diferències que compartim. 

10) Amb un xic d’humor 

Aquesta secció va ser inclosa en el segon número fruit de les demandes de les pròpies 
dones d’incloure alguna frase, cita o proverbi amb un rerefons humorístic, ja que creien 
que el butlletí havia de contenir alguna secció més informal 

11) Sabors del món 

Recull de receptes de persones nouvingudes d’arreu del món que viuen en el barri o a les 
nostres contrades. 

El cuscús marroquí i les crestes de col i bolets poloneses són els plats presentats en els 
dos números editats. 

12) Elles actuen 

L’objectiu d’aquesta secció es donar a conèixer, a través de la veu i testimoni d’algunes 
dones, iniciatives, projectes o programes concrets en benefici de la comunitat. 

En el primer número es van difondre les activitats que s’oferien a l’aula del barri, i en el 
segon número el projecte “voluntaris per l’acollida”. 
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13) Opinions 

En aquesta secció s’han entrevistat vuit persones, quatre de La Sauleda i quatre del 
Carrer Ample, d’edats, gènere i procedència diferents per tal de reflexionar sobre una 
pregunta engrescadora i conèixer més a fons el que pensen. 

Què us sembla la festa del vostre barri? i Saps què és el Pla de Barris? han estat les 
preguntes llençades als nostres veïns i veïnes en els dos primers números. 

14) Actualitat al Pla de Barris 

Petit recull de les accions dutes a terme en el Pla de Barris 

15) Ressenya 

Recomanacions d’una pel·lícula, un llibre o una cançó per part de l’equip de redacció del 
butlletí. 

En el primer número es va recomanar la pel·lícula “Et dono els meus ulls” de Itciar Bollaín 
i en el segon “L’illa sota el mar” de Isabel Allende. 

16) Contraportada 

S’ha inclòs a la contraportada del butlletí un frase que defineix el procés que està vivint  el 
grup de dones participants. Aquestes frases són escrites per elles i intenten transmetre el 
seu moment vital dins el projecte. 

En el número inicial es va escollir la següent frase: “... no hi ha paraules mal dites, sinó 
paraules mal interpretades”. En el segon número en la contraportada es podia llegir: ”som 
un grup de dones amb ganes d’evolucionar i fer coses. Tenim idees diferents, som de 
llocs diferents i d’edats diferents. No som iguals. Estem juntes, ens expliquem les nostres 
coses i també ens sabem escoltar. Ens divertim i riem molt i això es fenomenal”. 

La difusió del butlletí, del qual se’n fa una edició de 500 exemplars, s’ha concretat en el 
repartiment del 25 cartells en les entitats i comerços del barri, notes informatives a la web 
de l’ajuntament, facebook del Pla de Barris, així com la digitalizació del mateix per poder 
consultar-lo en el web de Pla de Barris. 
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7. CRONOGRAMA 

⇒ Maig 2009 
• Disseny del projecte 

 
⇒ Juny 2009 

• Difusió del projecte través de cartells informatius, informació en els comerços i 
entitats del barri i en els tallers organitzats des de l’Espai Dona ( annex). 

 
⇒ Juliol 2009 

• Reunió amb les dones interessades en participar en el projecte per tal de informar-
les sobre el procés. 

 
⇒ Agost 2009 

• Programació i contractació dels espais i monitors pels tallers de Informática, 
fotografia i redacció. 

 
⇒ Setembre 2009 

• Inici del tallers de Informática, fotografia i redacció. 
• Assemblea amb les dones per tal d’establir els continguts del primer butlletí. 
• Preparació dels continguts del butlletí. 

 
⇒ Octubre 2009 

• Participació de les dones que formen part del taller de fotografia en les jornades 
mediambientals organitzades al carrer Ample. 
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⇒ Novembre 2009 
• Signatura del compromís entre les dones del butlletí i l’Ajuntament ( annex) 

 
⇒ Desembre 2009 

• Entrega de diplomes a les dones participants als tallers que certifiquen 
l’aprofitament dels mateixos 

• Presentació del primer número del butlletí “Paraules de Dones” al Teatre municipal 
de Palafrugell ( annex) 

 
⇒ Gener 2010 

• Inici del tallers d’Informàtica, fotografia i redacció 
• Assemblea amb les dones per tal d’establir els continguts del segon butlletí. 
• Preparació dels continguts del butlletí. 

 
⇒ Febrer 2010 

• Xerrada sobre els estils periodístics a càrrec de la periodista Meritxell Colls. 
• Visita a la biblioteca municipal per tal de fer conèixer a totes les dones aquest 

recurs municipal. 
 

⇒ Març 2010 
• Visitar a l’arxiu municipal per tal de fomentar l’ús d’aquest recurs municipal com a 

eina per l’elaboració del continguts del butlletí. 
 
⇒ Abril 2010 

• Xerrada - taller “migració i mediació, les dones com a ponts de cultura” ( 1ª part) 
 
⇒ Maig 2010 

• Xerrada relacionada amb la salut “sóc dona i estic bé amb el meu cos”. 
• Participació en l’exposició organitzada pel Museu del Suro de Palafrugell sobre 

objectes i identitats amb motiu de la celebració del dia internacional dels museus. 
• Presentació del segon número del butlletí a la Biblioteca Municipal de Palafrugell  

(annex). 
• Inauguració de l’exposició fotogràfica realitzada per les dones participants al taller 

de fotografia a la Biblioteca municipal de Palafrugell (annex). 
• Entrega de diplomes a les dones participants als tallers que certifiquen 

l’aprofitament dels mateixos. 
 
⇒ Juny  2010 

• Xerrada - taller “Migració i mediació, les dones com a ponts de cultures” ( 2ª part) 
• Participació de les dones del taller de fotografia del butlletí en la reunió 

participativa per a la millora de la convivència al Pla de Barris ( annex) 
• Participació d’una de les dones al taller de fotografia al 8è concurs de fotografia, 

diversitat i convivència: el lleure i l’oci, espais claus de la fundació SER.Gi. Tot i 
que no va resultar guanyadora, la fotografia de la participant va ser seleccionada 
per ser exposada a la seu de la fundació SER.GI ( annex) 
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⇒ Juliol 2010 

• Participació a l’exposició  fotogràfica  VI Biennal Xavier Miserachs  “La Sauleda – 
Carrer Ample. El meu barri”. 

 

8. RESULTATS 

S'ha observat que les dones autòctones tenen escassa informació sobre les realitats en 
origen de les dones immigrants, desconeixen els protagonismes i canvis d'aquestes 
dones. Els seus discursos deixen entreveure un cert paternalisme o desconfiança 
respecte a les dones immigrants. 

Les immigrants, encara que reconeixen i valoren l'existència de major igualtat a Catalunya 
per a les dones autòctones, fan crítica cap a elles per la seva individualitat i 
independència. 

Ambdós grups de dones destaquen i valoren el rol de dones treballadores i lluitadores. 
Coincideixen a assenyalar positivament els avanços en matèria d'igualtat de la dones però 
inclús hi ha barreres que remoure, especialment en l'àmbit domèstic i de treball. 

Entendre que el gènere és una construcció social i partir d’aquí comprendre la seva pròpia 
realitat i la d'altres dones en el món, ha permès conèixer i reconèixer-se com a dones amb 
identitats de gènere de diferents significacions i relacions, subjectes a modificació en 
contextos dinàmics i de canvis constants. 

El fenomen migratori de les últimes dècades ha estat un tema de discussió i reflexió. 

Cal situar les migracions no com un fet aïllat del qual són responsables únicament els 
països emissors, sinó més aviat com a producte i conseqüència de l'orde econòmic 
imperant en el món, que ha aprofundit les bretxes de desigualtats entre els països. 

El factor cultural ha estat un tema important de discussió. A partir de la cultural es 
construeixen els discursos sobre les diferències entre les persones, representats en 
l'imaginari social a través dels prejudicis, estereotips, etc. La reflexió, a més, posa en 
relleu l'existència de factors institucionalitzats com l'ètnia, la religió i la procedència que 
sustenten aquestes desigualtats entre dones. 

Els espais d'interrelació i intercanvi promoguts, han possibilitat el coneixement, el diàleg i 
l'acostament entre les dones. La participació en aquest espai educatiu no formal ha tingut 
un impacte positiu. Els processos personals i col·lectius els han donat elements per a 
analitzar la seva realitat, comprendre-la millor i plantejar algunes idees per modificar la 
seva situació. 
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Reconèixer situacions de desigualtat de gènere comú a la majoria d'elles les ha apropat 
més que allunyat. Concloure que els diversos rols que exerceixen no van d’acord amb els 
canvis en la societat, ja que són elles les que han d'adaptar-se als nous temps, 
sobrecarregant-se de responsabilitats i feina que repercuteixen en la seva salut física i 
emocional però també en la seva menor presència i representativitat en espais de decisió. 

Treballar la categoria de gènere des del punt de vista personal al col·lectiu ha estat bàsic 
per a aconseguir la motivació i l’interès de les dones en els tallers. La socialització de les 
seves necessitats així com les seves inquietuds, emocions i pensaments van propiciar 
una relació cordial entre elles, que va contribuir a crear un clima favorable de  respecte. 

Generar espais de discussió i debat en que parlen amb veu pròpia, les visibilitza com a 
dones amb capacitats i recursos., i sorgeix la necessitat  de desenvolupar i potenciar 
habilitats, coneixements i oferir espais de participació local en què puguin parlar, discutir, 
compartir i fer propostes que des de l'entorn més pròxim a elles es puguin concretar. 

 

8.1. EL BUTLLETÍ EXPLICAT PER LES DONES PARTICIPANT S 

Us presentem a continuació l’escrit que varen preparar les dones participants en el 
projecte explicant als seus veïns i veïnes què significava per a elles participar en 
“Paraules de Dones”.  

Aquest escrit va ser publicat en el  primer número del butlletí. 
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L’INICI D’UN PETIT PERÒ GRAN PROJECTE 
Us presentem Paraules de Dones, la revista que ens permetrà que les dones del 
nostre barri, La Sauleda i el carrer Ample,  estiguem més a prop. 
 
La revista que teniu a les vostres mans, neix del desig d’algunes dones del barri de 
poder disposar d’un mitjà per comunicar-nos, podent expressar en ell les nostres 
queixes, reivindicacions, opinions o simplement expressar els sentiments o 
vivències. En definitiva volem "fer barri". 
 
Aquesta revista  esta inclosa  dintre de les actuacions del Pla de Barris i amb el 
suport de  l’Àrea de Benestar Social i Ciutadania i Espai Dona, amb la finalitat de 
fer participar a un grup de dones en aquest projecte i que el contingut de la 
revista fos vist des de la mirada d'aquestes dones. 
 
Per poder aconseguir aquests  objectius s'han proposat tres tallers que ens 
serveixen  per potenciar aspectes com la creativitat , el respecte, el treball en 
equip, el coneixement de l'altre i sobretot l'autoestima. 
El taller d’informàtica a càrrec de l’Alex que ens ensenya els elements bàsics 
d’Internet i a processar textos.  El taller de fotografia,  amb la Laura, on aprenem 
aspectes tan importants com l’efecte de la llum i el  retoc fotogràfic. Amb la Sònia, 
en el taller de redacció, descobrim les tècniques bàsiques de la redacció 
periodística. 
 
En tots el tallers sempre comptem amb la inestimable col·laboració de la Vicky. 
Aquesta publicació sortirà dos cops l’any  i tindrà un caràcter monogràfic. 
Algunes de les temàtiques que ens agradaria abordar des de la revista son: el 
barri, el mercat laboral, la igualtat de gènere, la immigració, la família… 
 
Paraules de Dones pretén ser  una eina important per incorporar, difondre els 
sabers, experiències i aspiracions de les dones del nostre barri, tot creant així un 
nou escenari on es visualitzi públicament la riquesa de les seves aportacions. 
 
Volem acollir la diversitat dels punts de vista, la participació activa i positiva de 
les dones del barri., De la seva imatge,  de les seves accions,  per tal de trencar una 
dinàmica d’invisibilitat. Donar veu, ser  protagonistes, i projectar el que fem i com 
ho fem, fent emergir el nostre potencial com a dones. 
És la suma de dones i  homes la que ha de conformar i construir el nostre barri del 
dia a dia. 
 
Si voleu participar d’aquesta iniciativa podeu adreçar-vos a la oficina del Pla de 
Barris o al mail: butlletidelbarri@palafrugell.cat 
 
EQUIP DE REDACCIÓ DEL BUTLLETÍ 
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8.2. RESSÓ DEL BUTLLETÍ ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ 

• Notícia al web municipal apareguda el 22 de desembre 

Èxit d'assistència a la presentació del butlletí    Paraules de Dones 
   

Dimarts, 22 de Desembre de 2009 17:01 

Amb la sala d'actes del Teatre Municipal de Palafrugell plena de gom a gom, el passat 
divendres 18 de desembre es va presentar el butlletí Paraules de Dones , el primer 
número del butlletí de dones del Pla de Barris. Amb el públic assistent, associacions, 
entitats i autoritats presents, les dones que conformen l'equip de redacció varen presentar 
i explicar el que els ha suposat la creació d'aquest butlletí i l'edició del primer número. 

Vegeu el vídeo sobre la presentació del butlletí 

Les dones, que formen un grup amb una gran diversitat d'edats i nacionalitats, fidel reflex 
del barri que comparteixen, varen presidir l'acte per explicar-nos com s'ha gestat aquest 
primer número, el seu paper i la visió que cada una d'elles ha aportat a l'equip així com 
per compartir l'experiència que els està suposant a nivell de desenvolupament personal i 
formatiu. 

Dins el marc del projecte s'han realitzat tres tallers formatius. En l'acte del passat 
divendres es va fer entrega per part de la Sra. Núria Rivas, Regidora del Pla de Barris La 
Sauleda - carrer Ample, dels diplomes d'assistència al Taller de fotografia, el Sr. Sergi 
Sabrià, alcalde de Palafrugell, va fer entrega dels certificats d'assistència al Taller 
d'informàtica realitzat en col·laboració d'Empordà Digital i el Sr. Amadeu Fuente, regidor 
de Serveis a les persones va fer entrega dels diplomes d'assistència al Taller de redacció 
que s'ha realitzat en col·laboració amb l'Espai Dona. 

 



PARAULES DE DONES   

 

 
- 20 - 

La Sra. Esperança Permanyer, responsable a Girona de l’ Institut Català de les Dones i 
l'alcalde de Palafrugell, el Sr. Sergi Sabrià varen tancar l'acte destacant la importància de 
l'acte en sí mateix i pel seu significat simbòlic, esperant que en un futur pròxim, un butlletí 
creat i editat única i exclusivament per dones no sigui vist com quelcom extraordinari. 
Juntes han editat Paraules de Dones, amb entrevistes, contes, articles, receptes de cuina 
i molt més, i juntes estan treballant per editar el segon número. 

 

Enllaços:  Ctrl. + clic per veure la notícia en el web 

Ctrl + clic per veure el vídeo de la presentació 

 

Notícia apareguda en la revista de Palafrugell de gener de 2010 

 

 

 

8. CONCLUSIONS 

⇒ És indispensable promoure la inclusió de totes les dones en els diferents espais 
d'àmbit local, sobretot d'aquelles que tenen menys visibilitat i menys oportunitats d'accés 
com són les dones immigrants. Aquesta inclusió afavoreix la convivència i la cohesió en la 
societat 
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⇒ El projecte s'ha convertit per a les dones autòctones en un espai des del que 
s’afavoreix el seu empodarament i a les dones migrades les afavoreix per a la seva 
inclusió per raó del gènere i no sols en condició d'immigrant, és una forma de normalitzar 
la seva presència en altres espais socials del municipi. 

⇒ Existeix en les dones migrades la necessitat de tenir espais de relació, de diàleg, en 
els que puguin parlar sobre els seus assumptes d’interès. És necessari que els programes 
o actuacions a nivell local considerin les dones immigrants com a subjectes actius i no 
sols com a beneficiàries. 

⇒ Les dones poden unir-se al voltant de certs aspectes associats a la seva 
subordinació genèrica per trobar camins que transformin aquesta situació 

⇒ A més de les estructures o mecanismes de participació és necessari proporcionar a 
la dones eines per al seu desenvolupament (coneixements, habilitats, espais adequats), 
que contemplin les característiques especifiques del col·lectiu amb el qual treballaran, 
com a part d'un procés seqüencial. 

⇒ El desenvolupament de processos educatius en espais no formals facilita 
apoderament de les dones. 

⇒ Quan s’incideix només en els aspectes culturals com a únics factors d'exclusió de la 
dones immigrants es desvia l'atenció respecte als verdaders factors que les ubica en els 
capes més baixes de la societat, impedint posar de manifest que les dificultats reals per a 
la seva participació plena en la societat resideix en les diferències creades en el marc de 
la relacions socials i de desigualtat que es plasmen en l'ordenament jurídic vigent i en el 
mercat de treball. 

⇒ Part de les condicions de subordinació de que són objecte les dones immigrades 
com a producte de les relacions de poder i explotacions pròpies de la societat que les rep, 
també recauen sobre les dones catalanes. 

⇒ Les representacions culturals i les imatges d'alteritat representen un element clau en 
la dinàmica de configuració de la societat multicultural actual. Atribueixen significats 
compartits a les coses. Els processos i les persones influeixen de forma singular en el 
desenvolupament de les pràctiques socials. La visió que es tingui de les dones immigrants 
orientarà les polítiques i actuacions que es dissenyen i implementen. 

 


