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Els tallers TRACTA d’EVITAR-LA són un projecte realitzat durant 
el curs escolar 2016-2017 per l’Àrea de Cooperació i Educació 
per al desenvolupament de la Fundació de Solidaritat Amaran-
ta, amb el suport de la Conselleria de Serveis Socials i Coope-
ració del Govern de les Illes Balears.

Volem agrair que hagi estat possible el desenvolupament dels 
tallers especialment als adolescents i joves participants per 
la seva entrega, sinceritat, i per haver compartir les seves ex-
periències, i als mestres, educadors i tots els professionals im-
plicats a entendre l’educació com a eina per la transformació 
social.

El punt de partida del projec-
te són les causes estructurals, 
de caràcter social, polític, 
econòmic i cultural, que pro-
voquen desigualtats i vulne-
ració dels drets humans, per 
a transformar-les. L’anàlisi de 
les causes estructurals in-
clou l’anàlisi de les relacions 
de poder i desigualtats de 
gènere així com de les es-
tructures que les sostenen, 
l’anàlisi de les discriminacions 
en les societats, i alhora l’anà-
lisi causal de vulneració dels 
drets humans des de la seva 
interdependència i indivisibi-
litat i no com a drets aïllats. 

Durant la campanya de sen-
sibilització sobre la tracta de 
dones i nines “Tracta d’Evi-
tar-la” realitzada el 2016 vàrem 
identificar, juntament amb els 
agents públics i privats impli-
cats, que els adolescents i jo-
ves de les Illes Balears neces-
siten reflexionar per a llavors 
actuar a favor de la defensa 
dels drets humans i la igualtat 
entre dones i homes. El pro-
jecte de tallers educatius no 
només dona continuïtat a la 
campanya alhora que és una 
passa necessària per a cons-
truir entre tots un món millor, 
per a aconseguir un canvi de 
tendència a favor de la igual-
tat i fer minvar la violència de 
gènere.

Per què aquest 
projecte?
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Les línies de treball en 
cooperació inclouen 

els següents objectius: 

 

a
Fundació 
de Solidaritat  

Amaranta
La Fundació de Solidaritat 
Amaranta és una organitza-
ció privada sense ànim de lu-
cre creada per les religioses 
Adoratrius per a cohesionar 
la seva acció social. L’objectiu 
de la fundació és afavorir la 
integració personal i la incor-
poració social de les dones i 
adolescents afectades per la 
prostitució, la tracta, i altres 
situacions d’exclusió.

Les accions de la Fundació 
de Solidaritat Amaranta tenen 
com sector prioritari d’incidèn-
cia l’apo derament de les dones 
amb la finalitat de contribuir 
al seu benestar i desenvolu-
pament humà, social, cultural, 
educatiu i econòmic. 

Per assolir-lo, la fundació desen-
volupa cinc àrees funcionals de 
treball: d’intervenció so  cial amb 
dones adolescents, joves i adul-
tes; de formació i investigació 
per a la identificació de les cau-
ses de les situacions d’injustícia; 
de cooperació; de sensibilitza-
ció; i de gestió.

L’estratègia de cooperació de 
l’entitat parteix de l’experiència 
en projectes d’intervenció so-
cial en Balears, l’estat espanyol 
i Europa, i posteriorment es de-
senvolupada amb projectes de 
capacitació tècnica i coopera-
ció en diferents països (Marroc, 
Índia, Togo, Veneçuela, Bolívia i 
Perú). 

Cobrir les necessitats bàsiques 
de les dones.

Formar a les dones sobre els 
seus drets polítics, econòmics, 
laborals, sexuals i reproductius, 
dotant-les d’eines per a 
prevenir que siguin captades o 
violentades.

Capacitar a les dones en risc 
d’exclusió mitjançant una 
formació professional.

Fomentar l’autonomia de les 
dones beneficiàries mitjançant 
l’accés a un lloc de feina digne 
i remunerat.
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L’Àrea de Cooperació i Educa-
ció per al desenvolupament de 
la Fundació de Solidaritat Ama-
ranta a les Illes Balears realitza 
accions educatives en l’àmbit 
formal, informal i no formal amb 
l’objectiu de fomentar la cons-
cienciació i l’acció participativa 
per a la promoció dels drets 
humans i generar societats ba-
sades en la igualtat entre dones 
i homes.

Els projectes i activitats d’edu-
cació per al desenvolupament 
de la Fundació a les Illes Balears 
cerquen la sensibilització de la 

La Casa de la Mujer Santa María 
Micaela cerca la integració soci-
al de 200 dones en risc i/o vícti-
mes d’explotació sexual, prosti-
tució o tracta de la província de 
Lima, mitjançant l’atenció social 
i psicològica individualitzada, el 
desenvolupament d’habilitats 
socials, el creixement de l’au-
toestima i la capacitació pro-
fessional. El projecte, que rep la 

Coincidint amb el dia contra 
l’explotació sexual i comercial 
infantil i amb la participació 
d’expertes de nivell estatal i in-
ternacional,  es va realitzar l’anà-
lisi de la situació actual d’aques-
ta explotació, els mecanismes 
que empren els traficants per 
a captar i traslladar als menors, 
així com les iniciatives i experi-
ències desenvolupades per llui-
tar contra la tracta. Organitzat 
amb la col·laboració de la Ofici-
na de Cooperació al Desenvolu-
pament i Solidaritat de la UIB, el 
21 de maig de 2015.

per a aconseguir la presa de 
consciència sobre la tracta de 
dones i nines amb finalitat d’ex-
plotació sexual. La campanya 
desenvolupada durant el mes 
d’abril de 2016 va anar dirigida 
a la joventut i als professionals 
dels mitjans de comunicació, i 
de l’àmbit social, educatiu i sa-
nitari. La campanya va incloure: 
l’exposició del mural Lágrimas 

Negras i una jornada de refle-
xió on els participants podien 
experimentar i comprendre què 
significa ser víctima de la trac-
ta mitjançant tallers vivencials 
d’expressió corporal i dinàmi-
ques de grup.  A més s’ha pro-
duït un audiovisual com a eina 
per a la sensibilització dels jo-
ves.

ciutadania per al compromís 
amb la transformació de les es-
tructures socials generadores 
de pobresa i exclusió. A més, 
promouen valors i estils de vida 
més solidaris i coherents amb 
un model social més inclusiu, 
just i igualitari. 

Projectes  
d’educació per 

al desenvolu-
pament a les 

Illes Balears
Lágrimas negras

Seminari “TRACTA de 
MENORS a la frontera. Nous 

mecanismes de captació 
i mobilitat entre països”

Campanya de 
Sensibilització  

TRACTA d’EVITAR-LA,

El centre de formació ofereix ta-
llers de producció tèxtil, disseny 
i confecció de roba, maneig de 
les eines informàtiques, cosme-
tologia, perruqueria, arts plàsti-
ques, i pastisseria.

Les germanes 
adoratrius: soci 

local dels projectes 
a què es dona 

suport, com 
mitjançant el de 

cooperació a Perú

El projecte itinerant Lágrimas 
negras exposa un immens mu-
ral tapís de 14 metres de longi-
tud i dos metres d’altura format 
pels teixits que han fet 2.245 
dones de 46 nacionalitats dife-
rents. Alejandra Corral és l’au-
tora i artista d’aquest projecte 
que sorgeix de la investigació 
sobre l’art com a instrument de 
transformació social.

L’obra, realitzada amb la tècni-
ca del patchwork, està com-
posta de  múltiples peces que 
representen les llàgrimes abo-
cades per les dones que patei-
xen a diari la violació dels seus 
drets humans. El projecte pre-
tén fomentar la conscienciació 
i difondre un missatge contra 
la tracta de dones. 

col·laboració de la cooperació 
balear, també disposa de 12 pla-
ces per a l’acolliment residencial 
de dones víctimes de tracta.

Les dones beneficiàries són sen-
sibilitzades mitjançant el treball 
de camp al carrer, on exerceixen 
la prostitució, o són derivades 
pels agents públics i les ONGs 
implicades. Per això, el projecte 
està articulat amb les polítiques 
públiques, creant les sinergies 
necessàries per a donar les ma-
jors possibilitats d’aprofitament 
dels recursos locals.
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Els tallers estan dissenyats per 
realitzar-los a un grup de 20 a 
30 participants durant dues o 
tres sessions d’entre 1 i 2 hores 
de durada, segons la disponi-
bilitat del centre o programa. 
Els tallers es desenvolupen a 
les aules de què disposi cada 
centre escolar o programa, pre-
ferentment el mateix espai que 
diàriament utilitzen els adoles-
cents i joves.

A partir d’un fenomen global 
com és la tracta de dones, i 
mitjançant una metodologia di-
nàmica i participativa, els tallers 
promouen reflexionar i arribar 
a situacions quotidianes en les 
quals no es respecten els drets 
més bàsics, amb la intenció de 
prendre consciència què po-
dem fer per evitar-les.

En la primera sessió s’utilitza 
com a eina central el documen-
tal Tracta d’Evitar-la. Aquest au-
diovisual s’ha dissenyat especí-
ficament per a sensibilitzar als 
joves a partir de les indicacions 
d’expertes en comunicació so-
cial i educació per al desenvolu-
pament, així com en tracta i en 
l’atenció a dones en situacions 
vulnerables. 

Les següents sessions estarien 
adaptades a les conclusions 
tretes pel mateix grup durant 
la primera sessió, de tal mane-
ra que són les característiques 
del grup de joves les que deter-
minen la profunditat dels temes 
sobre els quals reflexionar mit-
jançant dinàmiques de grup i 
altres eines didàctiques.

Metodologia 

Objectius 
aconseguits 

es promou la 
reflexió mitjançant 
una metodologia 
dinàmica i 
participativa

són les 
característiques 
del grup de joves 
les que determinen 
la profunditat dels 
temes sobre els 
quals reflexionar 

Crear el clima necessari de 
confiança, escolta i llibertat 
per a expressar-se en el grup.

S’ha aconseguit un ambient 
distès i relaxat que ha permès 
tractar temes personals 
(com violències viscudes o 
consum de prostitució) sense 
ser invasius ni jutjats.

S’han solucionat 
conflictes des del diàleg 
i l’argumentació, sense 
recórrer a insults ni 
conductes agressives.

S’ha reflexionat sobre 
situacions concretes, 
arribant a reconèixer com 
eren d’inadequades algunes 
actuacions.

S’ha observat un canvi 
importantíssim en l’actitud 
dels joves, sent més 
participatius i estant molt 
més implicats segons 
avançàvem en les sessions  
i els continguts.

Els tallers educatius TRACTA 
d’EVITAR-LA tenen la finalitat 
d’im  p u lsar la defensa i protec-
ció dels drets de les dones des 
d’un enfocament de gènere en 
el desenvolupament. 

Com resultat dels tallers es vol 
augmentar la conscienciació 
dels adolescents i joves sobre 
els drets humans, l’enfocament 
de gènere, i la tracta, en els àm-
bits educatius formals i no for-
mals.

 

els 
tallers

Objectius i resultats  
dels tallers educatius 

1. 200
adolescents i joves  
entre 14 i 24 anys

escoles,  
instituts i  

universitat

 
programes  

de protecció  
de menors

aules 
educatives 

dels centres 
d’internament 

de justícia 
juvenil

altres  
àmbits no 

formals  
de les Illes 

Balears

destinataris
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Presentació:  
Què feim? Qui som?

Introducció del taller:  
Què pretenem? Com ho 
farem?

Explotació sexual  
i tracta

Visualització 
audiovisual   
Tracta d’Evitar-la.

Recollida de comentaris 
i aportacions dels 
participants.

Recordatori de les 
aportacions dels 
participants.

Què ha succeït entre 
avui i l’anterior sessió?

Socialització de 
gènere: estereotips 
i expectatives de 
gènere.

Salut afectiva sexual.

Discriminació i violència 
de gènere.

Programa  
dels tallers
1a sessió 2a sessió

Es realitza una avaluació conti-
nua dels tallers: durant les ses-
sions la responsable del taller 
va recollint les aportacions i els 
acords consensuats pels joves 
participants. Aquest registre 
serveix per a l’avaluació de cada 
sessió i, a més, dona pautes per 
a la preparació de la següent 
sessió, aconseguint l’adaptació 
del taller al perfil del grup de jo-
ves concret.

El taller assumeix l’enfocament 
de gènere en el desenvolupa-
ment, que es basa en l’anàlisi 
de les relacions de poder en-
tre dones i homes, així com 
en els processos socials que 
provoquen les desigualtats de 
gènere. Es tracta d’una acció 
educativa emmarcada en un 
procés continu, durant el qual 
la Fundació de Solidaritat Ama-
ranta ofereix assessorament de 

qualitat al llarg de l’execució del 
projecte. Justament, una de 
les característiques del taller 
és la seva adaptabilitat en dos 
sentits: un d’ells és l’adaptació 
a la disponibilitat de sessions/
horaris del centre o programa; 
i l’altre és l’adaptació del taller a 
les característiques del grup de 
participants.

Recordatori d’anteriors 
sessions.

Identificació de 
situacions quotidianes 
on hi ha discriminació de 
gènere: què podem fer?

Reflexió final.

Autoestima i assertivitat.

Respecte i empatia.

3a sessió

“Més tallers 
així perquè els 
professors no ens 
parlen d’aquests 
temes”

“M’ajudarà a 
parlar amb el 
meu al·lot”

“Un taller 
antigelosia,  
per favor”

“Parlar sobre 
homofòbia i 
dels problemes 
sobre gent que li 
agrada el mateix 
sexe”

“M’agradaria 
parlar de relacions 
tòxiques de 
parella”

Mitjançant el dibuix grupal de 
figures masculina i femenina es 
produeix el debat sobre la igualtat
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Amb l’ús dels recursos narra-
tius de les noves tecnologies i 
del circ, i amb una presentació 
innovadora, aquest audiovisual 
és un instrument didàctic dirigit 
als joves, on els protagonistes 
son els mateixos joves, que in-
forma sobre la tracta de nines i 
dones i les seves causes, com 
exemple extrem de violència de 
gènere. 

És un documental de 30 minuts 
dirigit per Cesc Mulet i realitzat 
per La Perifèrica Produccions 
en 2016 aprofitant el fòrum 
amb la participació d’expertes 
organitzat per la UIB i la cam-
panya de sensibilització que va 

desenvolupar la Fundació de 
Solidaritat Amaranta. Aquest 
audiovisual és una mostra dels 
nous formats i eines carrega-
des de futur que Amaranta vol 
aprofitar per a la sensibilització 
i l’educació per a la transforma-
ció social.

Tracta 
d’evitar-la
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Experiències Quan vàrem plantejar la idea 
de realitzar els tallers en insti-
tuts, programes de protecció 
i justícia juvenil enteníem que 
era necessari parlar amb els jo-
ves, fent una reflexió profunda 
amb ells per a comprendre què 
pensen d’altres temes indirec-
tament relacionats amb el con-
sum de prostitució i de situaci-
ons d’abús de dones víctimes 
de tracta. 

Llavors vàrem decidir conèixer 
els pensaments instal·lats so-
bre gènere i sexe, parlar sobre 
estereotips i destapar actituds 
inculcades que de cap mane-
ra afavoreixen la igualtat entre 
sexes. Sortir del sistema binari 
home/dona i ampliar la visió 
sobre l’enorme varietat quant 
a opcions sexuals i de gènere 
que existeixen. Cal reconèixer 
els prejudicis, els missatges re-
buts, i posar-los damunt la tau-
la per a veure quins serveixen i 
quins no.

I ens trobàrem que la majoria 
d’al·lots i al·lotes, si bé estan 
totalment en contra de la trac-
ta de persones amb finalitats 
d’explotació sexual, mantenen 
discursos masclistes sobre els 
quals no s’han parat a reflexi-
onar. Independentment de la 
seva situació vital o de l’àmbit 
educatiu en el qual estan, l’ado-
lescència que els uneix està 
plena d’idees preconcebudes, 

de comportaments estereo-
tipats, de falta d’autoestima i 
capacitat autocrítica.

Per tant, aquests tallers s’han 
destinat a regirar una mica tot 
l’après amb el convenciment 
que és possible desaprendre i 
aprendre de nou. Discutir sen-
se barallar-se, i arribar a acords 
(o no) han estat part dels asso-
liments d’aquests tallers. Si som 
capaços d’escoltar a l’altre, d’en-
tendre el que diu, d’expressar el 
nostre desacord sense insultar ni 
cridar massa, si respectam a les 
persones que ens envolten sen-
se distinció de sexe, raça, o edat, 
estam donant les passes per a 
respectar a la resta de persones 
amb les quals ens creuem, i arri-
barem a entendre que una dona 
no és un objecte que es lloga a 
canvi de diners o regals.

Fàcil, veritat? Però què passa 
quan aquests joves han cres-
cut en una societat que no fo-
menta la igualtat, carregada de 
missatges masclistes (entenent 
masclista com a actituds que 
ens perjudiquen a tots, ja que 
tan dolent és impedir demos-
trar sentiments, com permetre 
demostrar només sentiments 
positius) i sexistes? Doncs pas-
sa que el treball és complicat 
i interminable. Les frases re-
budes des que som petits van 
calant en el nostre pensament i 
actituds futures.

Cal reconèixer 
els prejudicis, els 
missatges rebuts,  
i posar-los damunt 
la taula per a veure 
quins serveixen  
i quins no

Aquests tallers 
s’han destinat a 
regirar una mica 
tot l’après amb 
el convenciment 
que és possible 
desaprendre i 
aprendre de nou

Una dona no és un 
objecte que es lloga 
a canvi de diners  
o regals
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és un advertiment que serveix 
per a tot quan se li diu a un nin: 
quan plora, quan porta el pèl 
llarg, quan es pinta les ungles 
de mil colors, quan juga a cuine-
tes o amb una pepa, quan parla 
massa de sentiments. Com si 
ser nina fos el pitjor que li pot 
passar a algú. 

és la llosa femenina: quan es 
mou massa, quan s’enfada, 
quan no vol fer un petó a un 
adult, quan no obeeix el man-
dat amb el qual no està d’acord. 
Com si ser bona fos imprescin-
dible per a rebre amor. 

“Sembles 
una nina”

“Sigues  
bona nina” 

Aquests missatges es van refor-
çant segons anem creixent, de 
manera que al nin se li reforcen 
actituds suposadament mascu-
lines (relacionades amb la força 
física i les seves expressions) i a 
les nines, les identificades com 
a femenines (relacionades amb 
la docilitat i la cura dels altres). 
Així, ells s’esforçaran en no sem-
blar nines, i elles a ser tan bones 
com puguin.

Tampoc no ajuden els missat-
ges en les pel·lícules, la idea de 
l’amor romàntic, o els anuncis. 
La música que escolten és un 
altre tema: des de les balades al 
reggaeton, seguim igual: dona 

objecte de consum sexual, o 
princesa a la qual salvar.

Com s’ha treballat això? Amb 
molt de tacte, molta reflexió i 
molt respecte cap als seus dis-
cursos. Òbviament, confrontar 
els seus pensaments no serveix 
de res. L’útil ha estat aconseguir 
la confiança necessària perquè 
expressin el que realment pen-
sen (cal tenir en compte que a 
aquestes edats, a partir dels 14 
anys, sabem perfectament què 
és políticament correcte dir, 
i què no) i intentar reconduir 
aquests pensaments, explicant 
altres maneres de pensar i de 
veure les coses. Per descomp-

tat que en tres sessions no es 
canvia la manera de pensar de 
ningú, però sí que s’aconse-
gueix reflexionar sobre quantes 
coses acceptam perquè ens ho 
han dit així i, fomentant la capa-
citat de criticar els missatges 
rebuts, hem aconseguit reflexi-
ons molt més profundes que el 
primer “perquè sí”.

Com s’ha 
treballat això? 
Amb molt de 
tacte, molta 
reflexió i molt 
respecte 
cap als seus 
discursos 
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Temes utilitzats per a treballar 
l’amor romàntic, la igualtat, 
l’assertivitat i la llibertat sexual:

  Desmuntant 
      el cinema 
        romàntic

Pel·lícules meravelloses com La 
Bella i la Bèstia no són tan me-
ravelloses si les analitzam des 
d’un punt de vista diferent: un 
pare que lliura la seva filla (jove 
i bella) a un monstre, perquè 
ella li demana sacrificar-se per 
salvar-lo a ell. Un monstre gro-
ller i maleducat que segresta i 
s’encapritxa d’una nena. Una 
jove que, a força de besar al 
monstre, el converteix en prín-
cep. Tots els missatges són hor-
ribles, però el de romandre al 
costat d’un monstre, perquè si 
l’estimes de debò canviarà, em 
sembla el pitjor de tots.

  
Som 
tots 
iguals? 
Per descomptat que tots som 
iguals, fins que usam l’exemple 
d’una jove que coneix un jove, es 
diverteixen i acaben a casa d’ell, 
que finalment la viola. Pocs són 
els joves que tenen clar qui és el 
culpable de la violació: ella, per 
pujar a la seva casa?, tots dos?, 
ell? En canviar als subjectes per 
dos al·lots que es coneixen, es  
diverteixen i acaben a casa d’un 
d’ells, que acaba violant a l’altre, 
l’acte en si, que és el mateix, és 
molt més condemnat pels i les 
participants, i en aquest cas, la 
responsabilitat sempre recau 
en el violador.

Som 
tots 
iguals? 
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Porno- 
  grafia

L’ús de les noves tecnologies 
permet l’accés a pornografia 
des de molt aviat. Els joves no 
arriben a entendre que el que 
es veu en aquest tipus de pel-
lícules és fantasia, per la qual 
cosa reclamen a les seves pa-
relles pràctiques inadequades 
a la seva edat. Unes peticions 
que poden arribar a conver-

tir-se en exigències, o els porta 
a fer xantatge o manipular a les 
seves parelles per a aconse-
guir-les. Una bona educació se-
xual, i grans dosis d’autoestima 
i assertivitat de les joves, són 
imprescindibles per a no cedir 
davant aquestes situacions, en 
cas de no desitjar-les.

La sexualitat femenina segueix 
sent tabú. No existeix per si 
mateixa, i sí en funció del sexe 
masculí. Aquí ens trobam situa-
cions molt complicades: d’una 
banda, està supeditada a les 
necessitats masculines (tenir 
relacions encara que no vingui 
de gust, per a satisfer-ho a ell, 
o usar el sexe com una forma 
d’aconseguir alguna cosa: re-
gals, afecte, diners…) i per una 
altra, és criticada per tots dos 
sexes quan es practica lliure-
ment (qualificatius com puta, 
guarra, fàcil… no tenen el seu 
equivalent negatiu i desqualifi-
cador en masculí).

Sexualitat

Què 
diuen els 

joves?     

Tracta i  
prostitució

De tot el treball realitzat, el més 
significatiu són les reflexions 
dels joves després de veure 
el documental i durant les se-
güents sessions del taller. Des-
tacam la capacitat d’entendre 
que alguns dels seus marcs de 
pensament i de conducta són 
erronis, i les seves ganes de 
canviar-los. 

Hem comprovat que creant 
el clima adequat de respecte, 
escolta activa i llibertat d’ex-
pressió, els i les adolescents 
són capaces d’expressar el que 
realment senten i viuen.

Aquí recollim alguns exemples 
del nivell de confiança que 
arriben a tenir en les nostres 
sessions, dividits en temes de 
discussió.

Jo creia que les 
prostitutes estaven 
aquí perquè volien, 

perquè com sempre 
les veig somrients…

És que quan veus a les dones 
nigerianes, com no coneixes 

tot el que passen, semblen 
perilloses.

Si amenaçassin 
la meva família, 

jo tampoc 
denunciaria.

Doncs ara amb el que has dit, 
la veritat és que quan he anat 
de putes algunes vegades els 
he faltat el respecte o els he 
pegat, i en veritat es merei-
xen que les respecti.

Una persona no 
pot ser prostituïda 
sense saber-ho? 
Per exemple, que 
t’obliguin a ficar-te 
al llit amb homes i 
el teu al·lot estigui 
cobrant per això.
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Sexe 
i gènere

Auto-
estima

El que jo no entenc és 
perquè des de primària 
sabem tots, nins i nines, 
com funciona el penis, i 
jo em vaig assabentar del 
que era el clítoris perquè 
ho vaig preguntar a la 
meva mare amb 13 anys.

Que si m’agradaria que la meva germana 
passàs pel mateix que jo? Mataria al seu al·lot, 

però és que a ella l’estim, i jo som  
una caqueta.

Encara que 
em pegui, és 
l’únic que ha 
estat sempre 

aquí.

Si no li agradava 
una mica de roba 
que jo em compra-
va, me la trencava 
perquè no me la 
posàs quan no  
hi fos ell.

Jo no en tinc d’això, 
i m’és igual el que em  
diguin els altres,  
no m’ho crec, i punt.

Violència 
de gènere 
i maltrac-
taments

- 

- 

Què vols dir? Què 
si el meu al·lot en 

té ganes i jo no, 
no ho he de fer?

Pots ajudar-me a 
explicar-li al meu 
al·lot que no estic 
preparada per a 
tenir relacions 
sexuals?

M’enfad quan 
em demanes 
que digui coses 
bones de mi, 
perquè no se 
me n’ocorre cap, 
i em bloqueig i 
em fa ràbia.

Em 
pots dir 
alguna 

cosa bé 
de mi? 

Llavors, això de la gelosia i de 
ser  controladores té a veure 

amb la falta d’autoestima?Però encara que 
sigui el teu al·lot 
es diu violació?

És que a 
nosaltres ens 

ensenyen 
que el sexe 

és dolent, 
que ets una 

guarra si 
t’agrada.

Doncs jo creia que 
era lesbiana, però 

ara que ho veig, crec 
que sóc pansexual.
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Ens hem trobat moltes vega-
des que les actituds injustes 
entre joves vénen donades 
per la baixa percepció 
que tenen de si matei-
xos. Aquesta baixa au-
toestima els col·loca en 
situacions que van, des 
de consentir maltracta-
ments o abusos “perquè 
jo no valc res”, a reaccionar 
violentament o de forma ina-
dequada per ser incapaços de 
controlar les emocions.

Una autoestima sana ens per-
met establir relacions d’igualtat 
en tots els àmbits, i ens ofereix 
eines necessàries per a no man-
tenir-nos en situacions tòxiques 
per por d’“estar sols”.

Ser assertius i empàtics pas-
sa necessàriament per conèi-
xer-se, estimar-se i entendre’s, 
no només un mateix, sinó tam-
bé els altres, amb les seves cir-
cumstàncies i particularitats.

Per a defensar els 
teus drets… treballam 

l’autoestima
És una tècnica molt senzilla, 
però que ens ofereix molta in-
formació sobre l’adolescent.

Hi podrem veure quines pa-
raules usen per a definir-se, 
el nombre d’adjectius, el 
temps que hi empren… 
però també hi veurem com 
de vegades es bloquegen 

davant el full en blanc, com 
no es veuen capaços de co-

mençar el dibuix, com s’enfa-
den quan no saben què poden 
dir de positiu de si mateixos. 

En moltes situacions els i les 
joves estan més acostumats 
a reflexionar sobre les seves 
conductes negatives (defectes, 
segons ells i elles) que sobre les 
seves actuacions positives.

D’altres, hi apareixen arbres me-
ravellosos, dibuixats minuciosa-
ment, que descobreixen talents 
amagats que ens sorprenen.

Aquests arbres plens d’emoci-
ons il·lustren aquest document.

assoliments  
i èxits

qualitats  
i capacitats que  

consideram  
que tenim

coses  
positives 
que  
feim

Dibuixem un 
arbre amb les 

seves arrels, 
el tronc i la 

copa. No hi ha 
més directrius. 

Cadascú farà 
l’arbre que vulgui

A les arrels escriurem 
qualitats i capacitats 
que consideram que 
tenim. Al tronc, coses 
positives que feim

A la copa, 
els nostres 

assoliments  
i èxits
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Conclusions
creim imprescindible incorpo-
rar les mares i pares a aquests 
grups de treball, ja que són el 
referent màxim dels i les joves: 
amb ells també és necessari 
treballar sobre els estereotips 
rebuts i que transmetem, mol-
tes vegades de forma inconsci-
ent. Es tracta de mantenir una 
línia coherent a l’educació per 
la igualtat i la garantia dels drets 
humans dels nostres joves.

Després del intens treball en 
centres educatius, de justícia 
juvenil, de protecció, així com 
amb grups d’adults, la conclu-
sió més clara és que queda 
molt per fer, però que totes les 
accions que s’han duit a terme 
han posat un granet d’arena 
extra en aquest llarg camí cap 
a la igualtat real de drets entre 
homes i dones.

Creiem que el treball no acaba 
després de les tres sessions del 
taller, cal seguir anomenant les 
conductes negatives que dia a 
dia ens recorden les nombroses 
diferències que segueixen exis-
tint entre sexes, per a aconse-
guir erradicar-les. Hem d’evitar 
que hi hagi persones que pen-
sin en altres com a objectes de 
consum, arribant a comprar-les 
i vendre-les com a mercaderia.

És per això que creim impres-
cindible coordinar aquest taller 
amb els docents dels centres, 
perquè són ells els veritables 

promotors d’aquest canvi, els 
que segueixen treballant amb 
els i les joves perquè aquestes 
situacions de desigualtat no 
segueixin considerant-se “nor-
mals”.

Els i les adolescents amb els 
quals hem tingut la sort de tre-
ballar aquest any ho tenen clar.

A més, han estat molts i moltes 
les que han demanat més ta-
llers, més temps, més temes. I 
aquesta és la millor de les notí-
cies: entenen que és necessari 
seguir reflexionant sobre totes 
les violacions de drets humans, 
i agraeixen espais en els quals 
poden expressar-se lliurement, 
espais de debat i discussió, 
d’educació per a la transforma-
ció social, on surten els seus 
pensaments i conviccions, sen-
se ser avaluats.

Finalment, a més dels i les joves,  
els professionals i la pròpia Fun-
dació de Solidaritat Amaranta, 

és necessari 
seguir 

reflexionant 
sobre totes les 

violacions de 
drets humans

Hem d’evitar que hi 
hagi persones que 
pensin en altres 
com a objectes de 
consum, arribant 
a comprar-les i 
vendre-les com a 
mercaderia
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Estadístiques
Com a resultat de les enquestes 
de valoració que s’han recollit 
a la finalització de cada sessió 
dels tallers, s’obtenen les se-
güents dades:

El 75% dels joves 
participants entenen 

la diferència entre 
sexe i gènere.

El 80% dels participants 
creuen que hem de de-
fensar els drets humans.

El 85% dels joves 
expressen que devem 
actuar per a resoldre 
la desigualtat entre 

dones i homes.

El 100% dels 
participants 

manifesten que la 
tracta de persones 

és un problema que 
cal solucionar.

El 80% dels joves 
valoren de forma molt 
positiva els continguts 

i la metodologia del 
taller, així com el foment 

a la participació.

75%
80%

85%

80%

100%

Col·laboradors
A més dels centres i dels programes que han participat, el projec-
te compta amb la col·laboració de les institucions expertes rela-
cionades amb l’àmbit d’actuació, que contribueixen a assolir els 
resultats dels tallers i per a ampliar la seva difusió.

Direcció General 
d’Innovació  
i Comunitat Educativa 
de la Conselleria 
d’Educació i Universitat

Federació 
d’Entitats d’Atenció 
a la Infància i 
Adolescència 
Balear FEIAB

Fundació Institut 
Socioeducatiu 
s’Estel

Institut 
Balear de 
la Dona 

Universitat 
de les Illes 
Balears 
(UIB)

Centres i programes  
que hi han participat
Centre/programa/espai educatiu Curs/programa/perfil

UIB Educació social

Es Mussol Aula educativa

Son Llebre Formació professional

Llars el Temple 14 a 18 anys

Es Fusteret Aula educativa

Casal de Dones de Palma Adults

Centre adscrit a la FISE FP Bàsica

Ítaca. Projecte Home Adults

Institut Ramon Llull  de Palma Formació professional

Institut Ramon Llull de Santa Maria del Camí 3r d’ESO

Institut Ramon Llull de Santa Maria del Camí 4t d’ESO

segueix
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Centre/programa/espai educatiu Curs/programa/perfil

La Salle de Manacor 4t d’ESO A

La Salle de Manacor 4t d’ESO B

Es Pinaret Aula educativa G1

Es Pinaret Aula educativa G2 

Es Pinaret Aula educativa G3

Es Pinaret Aula educativa G4

Institut Ramon Llull de Palma 3r d’ESO C

Institut Ramon Llull de Palma 3r d’ESO B

Institut Ramon Llull de Palma 3r d’ESO E

Institut Ramon Llull de Palma 3r d’ESO A

Institut Ramon Llull de Palma 3r d’ESO D

Judo Can Pastilla 14 a 18 anys

IES Llucmajor Formació professional

IES Llucmajor Formació professional

IES Llucmajor Formació professional

Ajuntament d’Artà Adults

La Salle de Palma Formació professional

IES Pau Casesnoves d’Inca 3r d’ESO D

IES Pau Casesnoves d’Inca 3r d’ESO A

IES Pau Casesnoves d’Inca 4t d’ESO B

IES Pau Casesnoves d’Inca 3r d’ESO C 

IES Pau Casesnoves d’Inca 3r d’ESO B

IES Pau Casesnoves d’Inca 4t d’ESO A

Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró 3r d’ESO

Col·legi Nostra Senyora de la Consolació d’Alaró 4t d’ESO

Fundació Padre Montalvo 14 a 18 anys

Fons Menorquí de Cooperació Adults

Jorbalan 14 a 18 anys

Fundació Natzaret 14 a 18 anys

Projecte Jove 14 a 18 anys

Illa - Intress 14 a 18 anys

Bellamar - Intress 14 a 18 anys

Fundació Aldaba 14 a 18 anys

Ítaca - Ames 14 a 18 anys

Auborada - Ames 14 a 18 anys

Norai - Ames 14 a 18 anys
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