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1. Llenguatge corporal.  

2. Comunicació i escolta entre emissora i receptora.  

3. Parlar en públic. 

4. Tolerància i respecte en la diversitat de discursos. 

5. Empoderament i autoestima per a comunicar i expressar opinions 

amb contundència. 

 

 

L’associacionisme de les dones ha aconseguit millorar la nostra situació al llarg de la 

història, la unió de les forces i la lluita col·lectiva.  

Els discursos han aconseguit que les dones reivindiquem els nostres drets i ens 

empoderem per liderar juntes el nostre camí cap a una vida digna i lliure. 

A través d’aquesta formació pretenem que les dones sòcies de Romi i les que participen 

a les nostres activitats, aprenguen a comunicar-se; a saber expressar-se en públic, 

davant d’una càmera o d’un micròfon; a relacionar-se de manera grupal i col·lectiva en 

espais de participació ciutana i associacionisme.  

En el nostre cas, afrontar entrevistes radiofòniques o televisives; realitzar ponències, 

xerrades i tallers; defensar un discurs comú i participar en debats i activitats de reflexió, 

són situacions que devem saber emprendre amb fermesa i seguretat. 
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1. Llenguatge corporal.  

També conegut com a comunicació no verbal. És com el seu nom indica, aquell 

llenguatge que s’expressa a través del cos, sense donar prioritat a paraules ni diàlegs 

verbals. Encara que el llenguatge corporal pot anar acompanyat d’aquests diàlegs, 

aquesta comunicació no es centra amb el que es diu a través de la parla, sinó del que es 

diu amb els gestos, mirades, moviments, expressions, postures etc. 

La ciència que l’estudia és la cinèsica, i la primer persona en estudiar-ho fou Charles 

Darwin, més conegut pels seus estudis sobre la teoria de l’evolució humana. 

Quina importància li donem al llenguatge corporal dins l’associacionisme i la participació 

ciutadana? 

o A l’hora de formar part d’una xarxa interassociativa, és molt important tenir clar 

què estem expressant amb el nostre cos. 

Ex. Si estem a una assemblea amb altres entitats, saber tenir una actitud 

respectuosa cap a la resta. 

 

o Per molt que les meues paraules donen un missatge, si el meu cos no va acord 

amb el missatge, pot ser perd força o provoca incredulitat davant altres 

persones. 

Ex. Si estem motivades per a treballar en equip amb altres entitats, no mostrar 

una actitud de indiferència o avorriment.  

 

o L’expressió de les meues faccions deuen ser apropiades i acords a allò que estic 

dient. 

Ex. Si estem parlant d’algun tema seriós que afecta a les persones participants, 

no pots estar rient. 

 

o La postura en la que ens trobem diu molt de nosaltres, de com afrontem el que 

estem fent i la importància que li donem. 

Ex. No és de bon gust comunicar-se amb gent que manté una postura 

desinteressada.  

 

o L’amabilitat i cordialitat no sols s’expressa amb paraules, sinó també amb 

postura, mirada i gestos facials. 

Ex. A l’hora de donar una entrevista o conferència, és aconsellable tindre una 

postura dreta, de cara al públic, somriure i respecte cap a les persones assistents. 

 

o Tenim dret també a expressar disgust quan alguna cosa ens desagrada o ens 

resulta molesta. La llibertat d’expressió és un dret fonamental. 

Ex. Quan escoltem algun missatge d’intolerància irrespectuós.  
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2. Comunicació i escolta entre emissora i receptora.  

En tota comunicació recíproca apareixen mínim dos interlocutores, emissora i 

receptora.  

 

 

 

 

 

Tant emissora i receptora són un paper en la comunicació que es realitza per part de 

totes les participants. És a dir, quan una persona parla és emissora i quan una persona 

escolta és receptora, però en un mateix diàleg s’intercanvien els papers ja que no 

sempre parla o escolta la mateixa persona. A diferència d’una comunicació 

unidireccional, on sempre parlar la mateixa persona i sempre escolta la mateixa, com 

per exemple a un monòleg o a una actuació musical. 

El que  a nosaltres ens interessa com a associació és saber comunicar i saber escoltar al 

mateix nivell, de manera com a mínim bidireccional, però solem treballar més bé en 

xarxes de comunicació on hi ha més de 2 associacions.  

 

3. Parlar en públic. 

Parlar en públic és una acció que segur que a quasi tot el món li causa un poc de nervi, 

sobretot si és la primera vegada que es fa. Hem de tenir ben clar què volem dir i com ho 

volem dir, per aconseguir el nostre objectiu comunicatiu. 

o Postura 

Abans de parlar en públic, i si no estem acostumades o pensem que els nervis van a 

poder amb nosaltres, hem de pensar de quina manera podem aconseguir estar més 

còmodes.  
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Ex. Ens agrada més estar assegudes, preferim estar plantades, solem moure’ns molt, ens 

expressem millor de cara al públic de costat etc. 

Fent referència a la comunicació no verbal, hem de tenir en compte que no qualsevol 

postura és correcta. 

Una vegada hem trobat la comoditat de la postura ens centrem amb el discurs. 

o Discurs 

Sempre és aconsellable, si tenim molta informació a compartir, fer-nos un esquema 

sobre les idees més importants que no volem que se’ns obliden.  

Fer alguns assajos previs sempre ens ajuda a preparar-nos i millorar aquelles coses que 

no ens acaben d’agradar o que pensem que podem fer d’altra manera. Aquests assajos 

poden ser amb alguna persona de confiança o davant un mirall, per veure com actues i 

quin llenguatge no verbal estàs gastant. 

o Imatge 

En cada moment o situació hem de saber quina imatge volem donar. La roba que 

portem, la posada en escena, l’organització de l’espai etc són detalls que cal cuidar.  

Ex. En un monòleg, situarem a la persona al centre; en una taula redona, les persones 

participants deuen situar-se en igualtat de condicions.  

 

4. Tolerància i respecte en la diversitat de discursos. 

En la comunicació interassociativa hem de tenir clar que participen diferents sectors 

socials. Cadascun d’aquests sectors té les seues prioritats, objectius i demandes, per 

tant, cal posar en valor tots els discursos sense cap tipus de discriminació. Al mateix 

temps, aquests discursos deuen ser tolerants i respectuosos. 

Saber escoltar i empatitzar amb les problemàtiques d’altres entitats i col·lectius és 

imprescindible per poder formar part d’una xarxa interassociativa. Encara que les 

finalitats de la nostra entitat són els que ens afecten personalment, no debem intentar 

posar-les per damunt de les de la resta, perquè la idea és oferir suport i crear comunitat. 
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5. Empoderament i autoestima per a comunicar i expressar opinions 

amb contundència. 

Per donar-li força a una ponència, xerrada o discurs, hem de confiar en allò que diem i 

tenir clar allò que volem dir. Amb això guanyem la confiança i seguretat que necessitem 

per a defendre una postura  o comunicar una opinió. 

L’empoderament i la millora de l’autoestima es treballa en el dia a dia, però és cert que 

podem reforçar-lo en moments concrets com a l’hora de comunicar en públic, en grup, 

en xarxar interassociativa etc. 

Es poden fer exercicis per millorar la confiança i autoestima a l’hora de comunicar en 

treball col·lectiu: 

o Mirar-se a l’espill i dir-se coses boniques. 

o Pensar cada nit tres coses bones que has fet al llarg del dia. 

o Pensar cada matí tres coses per les que dones gràcies. 

o Donar-nos capritxos i mimar-nos. 

o Reservar-nos tots els dies un espai per a nosaltres mateixa.  

o Creure en allò que diem. 

o Escoltar i fer-nos escoltar. 

o Permetre’ns tindre alguna errada, som persones.   

 


