PARTICIPACIÓ
DIVERSA

COM HO FEM?
RECONEIXENT que cada organització té

una visió pròpia, amb privilegis que condicionen
interessos, formes de fer i pensar en relació a com es
posen en marxa les iniciatives i projectes. Cal assumir el
compromís de revisar críticament quin lloc ocupen
aquests privilegis i la composició en termes de diversitat
de l’organització.

TENINT EN COMPTE

l'aspecte lingüístic:
més enllà d'oferir traduccions, cal revisar l'ús del
llenguatge i la manera que es diuen les coses. També cal
prendre en consideració les responsabilitats familiars,
els espais de cura, els horaris i l'accessibilitat per tal
que els formats siguin el més adient possible per a
tots i totes.

APLICANT

la perspectiva intercultural,
interseccional, antiracista i feminista, a l’hora de
definir i executar les accions.

ADAPTANT-NOS

constantment a les
necessitats de les persones i el context. Els espais
i processos participatius es configuren i s’han de
reestructurar de forma conjunta i continuada, de
forma pràctica i experimental per tal de veure el que
funciona i el que no, atrevint-nos a posar en marxa
noves idees i formes de participar.

Què entenem per
participació diversa?

VISIBILITZANT col·lectius minoritzats,

És un procés dinàmic, inacabat i
transversal que promou la implicació
de temes, persones o col·lectius amb
visions, orígens i contextos culturals
diversos en els diferents espais, en els
canals de participació existents o nous
àmbits d’autoorganització.

temes i realitats diverses, promovent espais nous o
no reconeguts amb l’objectiu d’aglutinar necessitats
transversals que es viuen de diverses maneres:
treball, habitatge, educació, salut, lleure, entre d’altres.

COMPRENENT que la participació ha de

ser significativa per la vida i moments de les
persones. No sempre es vol o es pot participar de la
mateixa manera. L’objectiu és que totes les persones
se sentin convidades a participar sense cap mena de
qüestionament a la falta o no de participació.

La participació diversa implica teixir
xarxes a diferents nivells i àmbits
d’acció, com són el veïnal, l’associatiu,
l’educatiu, el polític, l’institucional, el
cultural, el laboral, el sindical o el de
mitjans de comunicació, entre d’altres.

AUTOAVALUANT

permanentment el
nivell i el tipus de participació, posant especial atenció en com s’ha fet efectiva la presa de decisions i de
quina manera han estat escoltades les necessitats i
interessos de totes les persones.

FENT XARXA,

contactant i connectant
amb diversos nodes de participació, teixint vincles a
diferents àmbits i promovent el coneixement mutu, el
diàleg crític, tant a nivell comunitari com de ciutat,
respectant, reconeixent i aprofitant els diversos espais
de participació ja existents (formals o no formals).

