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N OSALTRES és un projecte cultural que 
pretén sensibilitzar i formar als joves so-
bre els temes socials que els preocupen. 

Això ho fem a partir d’una ficció audiovisual de 
5 capítols, protagonitzats per una adolescent. A 
través d’ella donarem una perspectiva femeni-
na sobre: el bullying, la relació amb els pares, 
l’amistat, les discriminacions de gènere, el ra-
cisme i les xarxes socials. 

Es penjarà en una plataforma moodle edu-
cativa a la qual els instituts i centres cívics 
podran accedir gratuïtament per tractar la 

ficció amb els seus alumnes. Allà, hi haurà unes 

guies que poden servir com a pauta a seguir per 
tractar els temes a classe. 

A més, la Fundació oferirà un programa 
d’educació als centres que vulguin fer 
una formació a partir de la ficció. Una for-

mació en la qual hi participaran responsables 
de la Fundació així com, també, pedagogs i al-
guns actors protagonistes de la ficció.

Després de l’estrena, la plataforma web es 
posarà activa i el contingut serà penjat 
en ella perquè tothom que es registri pu-

gui accedir sense cap compromis al contingut 
audiovisual i formatiu en valors.

PrESENTAcIó
El projecte  educatiu i audiovisual “Nosaltres” realitzat per la Fundació Mont-

blanc per a la promoció de la dona amb la col·laboració d’Atrápalo Social.
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El projecte es crea al voltant d’un objectiu 
molt clar: formar i sensibilitzar als joves, 
fent-los conscients de la realitat propera 

que viuen, amb la qual es puguin sentir iden-
tificats; i tot, des d’una perspectiva de gènere.                                       

Proposarem vies per solucionar els conflictes 
que es presenten en l’adolescència actual, en-
senyant que hi ha moltes maneres d’enfron-
tar-se a les situacions sense haver d’arribar a 
un final tràgic. Com a objectiu més ampli, ens 
plantegem sensibilitzar tota la població vers a 
aquestes realitats, fent-los més conscients que 
la seva col·laboració pot ser decisiva a l’hora de 
minimitzar problemes socials.

OBJEcTIU
cal que ens fixem en la realitat dels adolescents d’avui en dia per buscar el 

nostre objectiu.
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“La solució no és aquesta, nois.  Si no us 
enteneu amb algú, parleu-ne. El vostre futur és 
a les vostres mans. Vosaltres decidiu.”
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Per què fa falta un “Nosaltres”? La Fundació 
té entre els seus objectius la formació i el 
treball amb joves. Actualment ho desen-

volupa a través de la seva activitat amb entitats 
juvenils, campaments d’estiu, camps de treball 
i gestió i assessorament de projectes europeus.                                                                                      

Des de la tasca que realitza la Fundació amb 
joves, percebem una manca de valors en ells. 
I això ens preocupa. Els joves donen més va-
lor al que diu la xarxa, que a la informació 
que reben de l’entorn familiar o educatiu.                                             

Aprofitant això, pensem que amb l’audiovisual 
es pot oferir als adolescents una eina formativa 
i sensibilitzadora propera a través de la qual es 
desperti el seu respecte per la persona humana 
i per la convivència en la societat actual.

PEr qUè? DESTINATArIS

El col·lectiu destinatari del projecte 
són els adolescents que assisteixen a 
classe de cicle superior de primària 

(5è i 6è), ESO i Batxillerat en centres esco-
lars i instituts,   biblioteques i centres cívics i 
culturals. Es proposarà el programa als cen-
tres educatius / educadors de Catalunya,                                                                                         

Cal especificar que les històries i els temes 
s’han desenvolupat a partir de l’experiència 
d’adolescents voluntaris i d’educadors que 
han participat en la creació del programa;  
amb l’objectiu de fer més veraç el contingut.                                                                                             

Encara que som conscients que es tracten 
aquests temes des d’una perspectiva femenina, 
en la seva elaboració han participat els dos se-
xes per garantir tant el dret com l’obligació de 
respectar-ho. 
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La Laura és una adolescent qualsevol: es-
tudia, té amics, una bona relació amb la 
família i les hormones alterades. Però, quan 

sembla que tot li està anant bé, es fa públic a 
les xarxes socials una informació sobre ella que 
la deixa ben compromesa. Com a resultat de 
la viralitat d’aquesta publicació, els seus com-
panys i amics la deixen de banda i comencen 
a fer-li bullying. La Laura intentarà trobar una 
solució a tot el que li està passant, però no li 
serà fàcil.  Haurà de treure’s de sobre les seves 
inseguretats, haurà de parlar i intentar solucio-
nar els seus problemes; i és que haurà de fer 
front a una situació que fins ara havia vist, però 
no havia viscut en la seva pròpia pell. 
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HISTòrIA
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La dona. La figura del sexe femení ha estat      
representada en l’audiovisual com quelcom so-
vint, sexista, i portat a l’extrem. Nosaltres plan- 
tegem una història on les joves es puguin sentir 
identificades amb el personatge i puguin obser-
var totes les coses que li passa pel simple fet de 
ser una dona. Amb un objectiu clar: que tant els 
homes com les dones que vegin les ficcions, pu-
guin reflexionar sobre la visió del gènere femení 
i com aquest és tractat en l’adolescència. 

Les xarxes socials. Tractem aquest tema com 
el que és: una eina de comunicació que pràcti-

cament tothom utilitza sense haver rebut una 
educació sobre ella. Tots sabem que les xarxes 
socials són molt poderoses i que, si no les uti-
litzem correctament, poden fer molt mal. Com 
a conseqüència de la seva aparició han sorgit 
termes com la viralitat, que afecten sobretot a 
la vida social dels adolescents. Per això, volem 
mostrar el mal que es pot fer amb aquesta eina 
i com hauríem de fer-la servir.

La relació amb els pares. És ben sabut que en 
l’adolescència, els joves es distancien dels seus 
pares. Com a conseqüència, deixen de parlar les 

TEMES
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coses que els preocupen amb ells, es refugien 
en les seves amistats i, sovint, en les xarxes so-
cials i l’Internet. En la ficció veiem com moltes 
coses s’haurien solucionat abans si s’hagués 
parlat amb els adults quan tocava. Sempre amb 
l’objectiu que es pugui obrir un debat sobre 
això per fer entendre als joves que els pares no 
els hi volen cap mal, sinó al contrari.

El racisme. És un tema que toquem per tenir 
un personatge que ha patit el mateix que la 
protagonista pel simple fet de ser una persona 
de color. És per això que aquest personatge en-

tén el què li està passant a la protagonista i vol 
ajudar-la.

L’amistat. És un dels principals temes que 
tractem al llarg de les ficcions. Volem exemplifi-
car com les amistats poden resultar ser tòxiques 
o beneficioses: entendre com diferenciar-les. 
De la mateixa manera que expressem com els       
adolescents d’avui no intenten solucionar els 
seus conflictes parlant, sinó que els magnifiquen 
i entren en una espiral de ciberbullying.

“Els teus companys han de saber com 

et sents, Laura. És important que ho 

sàpiguen perquè ho puguin entendre”
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1El primer que s’ha de fer si es vol accedir al 
contingut és anar a la plana web de la Fun-
dació: www.fundaciomontblanc.org . Allà 

trobareu un menú que posa projecte educatiu. 
Cliqueu i anireu a la pàgina de la plataforma 
“Nosaltres”.

2Un cop a la plataforma, podeu navegar per 
ella sense cap compromís i informar-vos, 
amb més detall, del programa educa-

tiu que oferim. Dalt de tot trobareu un apartat 
de menú des del qual us podreu desplaçar als 
següents apartats: Nosaltres (breu explicació de 
la Fundació), Capítols (on trobareu les ficcions i 
els dossiers), Com funciona (resum de què s’ha 
de fer per accedir al contingut) el projecte (ex-
plicació sobre el mateix projecte) i, finalment, 
Registre (on haureu d’ingressar per poder, de-

sprés, accedir al contingut).

3Veureu que el registre és molt fàcil de fer; 
l’únic que us demanem com a obligatori 
és que ens dieu de quin centre o entitat 

veniu. Després, heu de seguir tot el procediment 
que se us va indicant en el registre i, un cop això, 
ens arribarà la vostra identificació. Llavors, nosal-
tres, en el menor espai de temps possible, us 
acceptarem. Rebreu un e-mail de confirmació 
sobre això i ja podreu entrar a tot el contingut.

4Dins de cada capítol trobareu un botó que 
us redirigirà a l’audiovisual i el dossier de 
l’episodi. Només podreu accedir si teniu 

registre. Si ja l’heu fet, només haureu de posar 
l’usuari i la contrasenya un cop i ja disposareu 
de tot el contingut.

cOM FUNcIONA

http://fundaciomontblanc.org
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Per més informació i per demanar el pro-
grama, pots contactar directament amb la 
Fundació Montblanc per a la promoció de 

la dona. Nosaltres resoldrem tots els teus dubtes 
i també et donarem els enllaços pertinents.  

cONTAcTE

©Fundació Montblanc per a la promoció 
de la dona

Contacte: grau@fundaciomontblanc.org
Direcció: Carrer de Sants, 14-16, Principal
Web: www.fundaciomontblanc.org
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