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Un curs per fomenta

Fundesplai desplega el segon any de l’Encoratja’t a
@sescardibul3

Susagna
Escardíbul

E

l curs 2017-18,
Fundesplai
anunciava la
posada en marxa del
programa EnCORatja’t per la igualtat de
gènere i la violència
zero a totes les escoles i
centres d’esplai on som
presents. Amb aquesta iniciativa, més de
85.000 nois i noies han
tingut l’oportunitat de
participar en diferents
activitats i propostes
a fi de convertir-se
en agents actius en
la construcció d’una
societat més igualitària
i lliure de qualsevol
forma de violència.
Durant aquest primer any
de la proposta educativa,
hem pres consciència de
la necessitat de construir
la mirada violeta de què
ens parla la sociòloga Marina Subirats. Una mirada
violeta amb què, entre
altres coses, hem analitzat els jocs, els espais, les
lectures, els personatges
dels eixos d’animació des
d’una visió coeducativa i
hem revisat el llenguatge
per fer-lo més inclusiu i
menys sexista. Simultàniament, hem organitzat
moltes activitats amb els
infants, les famílies i la
comunitat per parlar del
que significa avui dia ser
nen o nena, per debatre
sobre la influència que tenen els mandats de gènere
tradicionals i la necessitat
de superar-los i ens hem
esforçat per ampliar els
models de referència, especialment respecte a les
dones, posant en relleu les
seves contribucions valuoses.
Avui més que mai s’han
d’adoptar els valors de
l’EnCORatja’t perquè el
respecte, la igualtat, les actituds de cooperació i cura
i la cultura de pau constitueixin el pilar fonamental
de la nostra convivència.
Amb aquest objectiu, el
segon any de desenvolupament del programa es

vol centrar en dos aspectes
fonamentals: en la prevenció de l’assetjament i obrir
un diàleg amb els infants
per parlar de l’afectivitat i
la sexualitat sense prejudicis mentre potenciem actituds de respecte envers la
diversitat afectiva i sexual.
Aquest segon any de
l’EnCORatja't ens reforça encara més en el convenciment dels valors de
la proposta, que es desenvolupa en un context cada
cop més sensibilitzat.
Tinguem en compte que
aquests dos últims anys
seran recordats com els
anys en què va començar
la revolució de les dones.
Una revolució que va arribar a través de la campanya #MeToo ('jo també'),
que ha suposat l'impuls
de tota mena de mobilitzacions al món contra
l’abús i l’assetjament i ha
posicionat el tema de la
igualtat com a prioritat en
les agendes dels governs.

Prevenció de
les violències
i diversitat
afectiva i
sexual, eixos
del segon
any de
l'EnCORatja't
Campanyes de
sensibilització social

El programa aporta molts
recursos educatius i planteja diverses accions i
campanyes col·lectives
de sensibilització a les comunitats. D’una banda, la
creació de “Colles encoratjades”. Nenes i nens que
aprofiten la força del grup
per mediar en la resolució dels conflictes. D’altra
banda, la commemoració
de dates internacionals
com a mitjà de sensibilització.
El 20 de novembre, dia
internacional dels drets
de l’infant, vam posar en
marxa la campanya “EnCORatja’t per la diversitat”. Va mobilitzar més de
12.000 nenes i nens als
esplais i escoles on gesti-

20N. 12.000 infants d’escoles i esplais van participar en accions reivindicatives entorn el dret al lleure, la igualtat de gènere i la violència zero

Els equips educatius d'escoles i centres d'esplais

