
 



JUSTIFICACIÓ 

 

Les situacions de desigualtat no són casualitat; responen a un entramat de 
creences, dinàmiques, rols, que tenim molt interioritzats, dinàmiques que són 
apreses però que es poden repensar i sobretot, transformar i desconstruir.  
Perquè, tant escollida com atorgada, la masculinitat està plena de privilegis. 
Començar a reconèixe’ls, anomenar-los, adonar-se de quan els fem servir i per 
què, què hi ha al darrere, què signifiquen per a nosaltres i per al nostre entorn, 
és el punt de partida per construir un nou model de masculinitat més funcional i 
d’acord amb el context actual, obrint el ventall de possibilitats al voltant del que 
vol dir ser home, reconeixent la diversitat identitària.   

 

OBJECTIU GENERAL  

 
Prevenir la violència masclista mitjançant tallers adreçats a homes i joves en 
què es treballi una nova masculinitat no basada en els privilegis del patriarcat. 
 

OBJECTIUS ESPECIFICS 
- Oferir recursos per saber reconèixer i qüestionar actituds masclistes 

naturalitzades per la nostra societat. 
- Donar eines per investigar i explorar noves formes d’expressar la 

masculinitat. 
- Trencar i reconstruir rols i estereotips vinculats al model d’home 

imperant. 

 
DESCRIPCIÓ  
 
Els tallers de noves masculinitats són tallers dirigits a homes que tenen ganes 
d’investigar, qüestionar i explorar la seva masculinitat, saber i plantejar-se què 
els incomoda i explorar-ho i treballar-ho de forma col·lectiva amb tot el grup 
d’homes.   
 

El projecte pren dues línies d’actuació  dirigides a dues franges d’edat 
diferenciades :  

 Tallers de noves masculinitats dirigits a homes adu lts:  

Aquests tallers estan dirigits a tots aquells homes que vulguin explorar la seva 
masculinitat, de la ciutat de Manresa.  Els tallers estan pensats per a ésser 



desenvolupats en 4 sessions de 2 hores cadascuna (8 hores en total) , en 
grups reduïts de 15-20 persones .  

Durant l’any 2020, es portaran a terme de 2 a 3 edicions  d’aquest taller.  

 Tallers de noves masculinitats pensats per a joves (de 14 a 18 anys)  

Aquests tallers han estat pensats per a poder ser oferts als espais d’educació 
no formal  destinats al lleure, com són els esplais, caus i mijacs i altres espais 
lúdics de la ciutat de Manresa . S’ofereix a cada un d’aquests espais, dins el 
seu horari i programació d’activitats , un taller de noves masculinitats per als 
nois  de cada un dels grups d’edat de 14 a 18, de dues sessions de 2 hores, 
per grup.  Paral·lelament, i per tal que les noies i identitats no normatives  
també puguin treballar al voltant de l’apoderament, s’ofereix per a elles, el 
taller Autodefensa feminista per a noies.  

 

METODOLOGIA  
 
Els tallers es desenvoluparan en sessions de dues hores, per a grups reduïts 
de 15 a 20 homes o joves.  
La metodologia de treball es basa en el treball per processos, dinàmiques  i la 
conducció dels debats a càrrec d’un professional especialitzat en el treball de 
les noves masculinitats.  
 

Temàtiques a treballar:  

Els temes a treballar i tractar en les diferents sessions del taller, readaptables 
segons les edats dels participants, són:  

1a sessió 

• Com m'afecten els rols de la masculinitat 
• Soc conscient dels privilegis de la masculinitat? 
• I amb tot això.... quina masculinitat escullo? 

2a sessió 

• Per què des de la masculinitat tenim tants problemes amb la intimitat i la 
vulnerabilitat 

• limitacions vs. espontaneïtat 

3a sessió 

• Pare, tu i jo... quina relació tenim? 
• Com és la meva paternitat i com vull que sigui?  



4a sessió 

• Com són les nostres relacions sexoafectives? Parlem de sexualitat 
sense vacil·lar i amb honestedat 

 

MATERIAL NECESSARI  
 
Infraestructures 
Sala amb capacitat per a 20 persones 
 
Material fungible 
Paper, retoladors, bolígrafs  
 
Material no fungible 
Reproductor d’àudio 
Pissarra 
 
 
AVALUACIÓ  DEL PROJECTE 
 
Valoració quantitativa 
Es recollirà la quantitat de participants en cada taller i en el total del projecte.  
 
Valoració qualitativa 
Es realitzarà una valoració qualitativa a partir del full de valoració dels 
participants i de les observacions del dinamitzador del taller. 


