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RUNA BLANCA som na Núria Martínez i
na San Batle. Com a microcooperativa
materialitzem el canvi de valors enfront
del mercat laboral i les relacions
interpersonals. 

Entenem la nostra feina des de la relació
amb les persones com un element
potencialment transformador i
contestari enfront de les injustícies
socials.



FORMACIÓ A
PROFESSIONALS 
Som un equip valent, amb una mirada crítica i
moltes ganes de reinterpretar l'acció social
des de les cures i l'amor amb l'acte de posar-
hi la nostra presència. Les ciències socials
reclamen qüestionar-se el que són, el que fan
i com ho fan. 

Transformem els models d'atenció des de la
pràctica obrint espais de reflexió sobre allò
que fem per canviar la definició dels marcs
conceptuals. Fer-ho és la primera passa per
promoure les ganes de revisar-se i
qüestionar-se, permetent-nos transitar
diferents rols. D'aquesta manera impulsem
equips , que treballin des de la coherència i
honestedat.

La formació destinada a professionals i
activistes està dissenyada per reflexionar i
donar respostes a situacions d'injustícia,
malestars i dilemes ètics, oferim un punt de
partida on parlar alt i clar sobre la violència
institucional, els rols de poder i la manca de
sensibilitat davant de la vulnerabilitat. 

Ens basem en una metodologia vivencial-
terapéutica que combina la teoria i la pràctica.



Els tallers s'ofereixen en paquet, però
també funcionen per separat. Podeu
triar-ne els més adients per la vostra
entitat. Nosaltres els adaptarem al
grup.

Llenguatge inclusiu a l'Administració Local

La institucionalització i les seves conseqüències

Què és l'exclusió social? 

Procés de recerca

El llenguatge crea realitats

Diversitat funcional i sexualitat

Atenció específica a persones sense llar

Filosofia Housing First. Dels principis a la pràctica

Pràctica orientada a la recuperació
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LLENGUATGE INCLUSIU A
L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
El llenguatge és sens dubte l'eina bàsica que
ens permet als éssers humans expressar els
nostres pensaments, els nostres sentiments i
les percepcions que ens produeix el món
que ens envolta. I, precisament per això, la
seva evolució històrica i social condiciona el
nostre desenvolupament com a persones i la
nostra visió. Per aquest motiu, un dels
aspectes més importants en la lluita per la
igualtat real entre homes i dones implica
posar fi a l'ús sexista del llenguatge, que no
sols reflecteix la desigualtat entre tots dos
sexes sinó que contribueix en gran manera a
reforçar aquesta situació.

El llenguatge utilitzat en els documents
administratius no s'escapa a la visió
esbiaixada de la realitat. En la redacció dels
mateixos es cometen incorreccions causades
per aquest punt de vista androcèntric i
sexista que dones i homes comparteixen.
En aquest curs contextualitzarem la realitat
en la qual ens trobem, el marc normatiu i
estratègies i solucions a l'ús sexista del
llenguatge en l'Administració Local.



La llengua com a transmissora de
l'androcentrisme.
Eines pel reconeixement del llenguatge
sexista.
Eines per aconseguir una comunicació
inclusiva no sexista
Aplicació del llenguatge inclusiu a l'AP

Continguts

5 Hores

Treballarem amb una metodologia que
combina teoria amb exercicis i dinàmiques. Es
pretén dotar d'eines pel reconeixement del
llenguatge sexista, així com aconseguir una
comunicació inclusiva no sexista per mitjà
d'activitats pràctiques proposades.



LA INSTITUCIONALITZACIÓ I
LES SEVES CONSEQÜÈNCIES
El nostre marc laboral dintre de la institució
comporta canvis en les individualitats. Sovint
pensem que són les persones ateses qui
pateix els efectes, però res més lluny de la
realitat. Els i les professionals també estem
ubicades sota el paraigua de les institucions.
Cal prendre consciència

Les persones usuàries poden sentir
afectades les seves xarxes formals i
informals, els seus comportaments es
polaritzen, l'autoimatge minva i el sentit de la
vida pot quedar malmès. Les treballadores
també patim els efectes d'aquesta
institucionalització en el rol que
desenvolupem o els encàrrecs que assumim.
Es poden veure sobre la nostra salut, l'oferta
socioeducativa que oferim o la qualitat de la
nostra atenció.



Procés d'institucionalització
Estigma i autoestigma
Rol professional
Normatives i procediments
Salut professional 

Continguts

Per tal de treballar segons els nostres valors i el
respecte cap a les persones cal identificar els
efectes de la institució sobre la nostra feina, el
tipus de relacions que establim i les dinàmiques
d'intercanvi amb altres serveis de la comunitat.

Quin paper juguem els i les professionals en
aquestes accions? Reflexionem prou sobre les
nostres accions i les conseqüències que
aquestes generen? Quin rol volem jugar?

5 Hores



QUÈ ÉS L'EXCLUSIÓ SOCIAL?
Ens trobem davant d'un concepte trampós i
equívoc incorporat des de fa anys al nostre
llenguatge. Quin és el seu origen? A què fa
referència? Què ens aporta? Una vegada
dibuixat el context repassarem la funció dels
professionals que es dediquen a la qüestió
social.

En aquesta formació s'adquireixen eines per
fer front com a professionals als discursos
que criminalitzen a les persones que es
troben en situació de vulnerabilitat o
exclusió social. I per altra banda a atendre
des d'un prisma de dignitat les situacions
d'emergència social, a través d'un acolliment
i acompanyament més acurat per poder
valorar quina és la resposta i actuació més
adequada.



Aquest exercici ofereix la possibilitat de
contextualitzar la naturalesa de la nostra
tasca, orientar els objectius de treball i
afavorir processos de participació i
empoderament a les entitats i entre les
persones ateses.

Definició del concepte i orígens
Les professions de l'àmbit social
Criminalització de la pobresa
Categorització social de l'exclusió
De la individualització a la col·lectivització

Continguts

5 Hores



EL LLENGUATGE CREA
REALITATS
Partim de la premissa de què el llenguatge
crea realitats, modela identitats i contribueix
a la dominació. Més enllà de les estructures
socials parlem de la interacció entre les
persones i el nostre paper respecte al qual
volem comunicar i el que acabem
comunicant.

El llenguatge que utilitzem és una manera
d'organitzar el món i d'entendre'l, però al
mateix temps és un instrument de control en
tant que genera principis divisoris i legitima
l'aplicació de formes de vigilància sobre
col·lectius prèviament interioritzats. A
aquests se li atorguen carències, excessos o
desviacions.



Definició del concepte
Sociologia de la desviació i teoria de
l'etiquetatge (labeling approach)
Les implicacions i l'impacte del llenguatge
verbal i no verbal

Continguts

5 Hores

A aquesta formació es farà un repàs de les
implicacions verbals, corporals i contextuals a
l'hora de relacionar-nos amb les nostres
companyes de feina, les entitats amb qui
col·laborem i les persones usuàries dels
serveis. Coneixes les implicacions de la teva
forma de parlar? Com fas servir el teu
llenguatge corporal? I el contextual? Ets
conscient del seu impacte?



DIVERSITAT FUNCIONAL I
SEXUALITAT
L'afectivitat i el plaer sexual són aspectes
rellevants de la vida de les persones. No són
frivolitats; sinó que formen part de les
necessitats humanes i tenen una forta
relació amb la felicitat, autoestima i
contribueixen a evitar l'aïllament emocional i
social. Aquest darrer es tracta d'un dels
aspectes fonamentals de les persones amb
diversitat funcional.

Durant la formació s'identificaran aquelles
qüestions ètiques que planteja l'expressió de
l'afectivitat i la sexualitat en aquelles
persones que viuen en institucions o famílies
que impedeixen un desenvolupament
natural de la sexualitat.



Marc legislatiu i normatiu
La importància de les relacions afectives i
sexuals
Qüestionaments ètics
Estratègies d'abordatge i recull
d'experiències

Continguts

Per altra banda es tracta d'incentivar les bones
pràctiques professionals respecte al tema i
contribuir al fet que es tracti dintre de les
converses amb usuaris/es des del respecte i la
naturalitat que requereix pel desenvolupament
i dignitat de la vida humana.

Per altra banda es tracta d'incentivar les bones
pràctiques professionals respecte al tema i
contribuir al fet que es tracti dintre de les
converses amb usuaris/es des del respecte i la
naturalitat que requereix pel desenvolupament
i dignitat de la vida humana.

5 Hores



ATENCIÓ ESPECÍFICA A
PERSONES SENSE LLAR
Aquesta formació té l'objectiu millorar
l'atenció integral i l'acompanyament de les
persones que es troben en situació de sense
llar.

És fonamental conèixer els factors i
circumstàncies personals i estructurals que
desencadenen el sensellarisme a la nostra
societat, atenent que és un procés
multicausal i que ens afecta d'una manera o
altra a totes.

Un cop la persona entra a formar part dels
nostres serveis és important revisar les
metodologies d'acció social per acompanyar
amb la màxima qualitat el procés de
recuperació i  tenir en compte els espais de
recerca i d'intercanvi de coneixement per
avançar dia a dia cap a una millor atenció.



10 Hores

Mites que envolten a les persones en
situació de sense llar.
L'estigma i la seva perpetuació.
Tipus de sensellarisme.
Sensellarisme i Gènere.
La vida sense una llar (pors, significació,
interacció amb el circuit d'atenció, etc.)
Respostes professionals.
Sensibilització i comunitat.

Els continguts s'ofereixen també per separat
en petites formacions de 2 hores.

Continguts



FILOSOFIA HOUSING FIRST.
DELS PRINCIPIS A LA
PRÀCTICA.
El model d'atenció Housing First està
guanyant terreny al model d'atenció d'escala.
La forma de fer efectiva l'atenció centrada en
la persona és molt atractiva per innovar
l'atenció i oferir qualitat des dels serveis. 

Aquesta formació pretén preparar als equips
per afrontar la implementació del model
aterrant la filosofia en pràctiques concretes
de planificació i distribució del treball intern
de l'equip.

De la mateixa manera s'abordarà la relació
que s'estableix entre les persones i els
professionals que realment pugui fer efectiu
el camí cap a la recuperació, l'autonomia i
l'autodeterminació
.

10 Hores



10 Hores

Què són el model i la filosofia Housing
First?
Oportunitat per canviar les dinàmiques
laborals.
L'adaptació de la pràctica professional a
una nova manera de treballar.
Què fer quan no sabem que fer?

Continguts



PRÀCTICA ORIENTADA A LA
RECUPERACIÓ
En aquesta formació abordarem el concepte
de recuperació com una fita de la lluita de
les persones institucionalitzades enfront de
la violència rebuda. Repassarem la seva
història i de quines maneres es representa
avui en dia. 

A partir d'aquí es presentarà la recuperació
viscuda i possible segons les experiències de
vida de cada persona i la possibilitat de
treballar des del concepte fent efectiva tota
la filosofia que hi ha al darrere. 

El concepte de recuperació
Trajectòries vitals, vivències i possibilitats
El paper del professional acompanyant
Pràctica orientada a la recuperació

Continguts

5 Hores



L'acompanyament en moments de
vulnerabilitat ha d'aportar caliu,
reflexió, enfortiment i seguretat per
seguir endavant malgrat les dificultats.
Les nostres formacions tenen la intenció
de guiar a les persones cap als seus
objectius i autonomia. 

Des de RUNA BLANCA posem a la vostra
disposició tota la nostra creativitat,
experiència i expertesa. 

FER MÉS
AMABLE LA VIDA
DE LES
PERSONES



runablanca.org

info@runablanca.org


