
INICIEM EL PROGRAMA “DONES DEL MÓN PEL VALENCIÀ” 

Durant aquests anys, des de Por Ti Mujer hem treballat per a promoure una societat 

intercultural i inclusiva i lliure de violències des d'una perspectiva de gènere 

interseccional i un Enfocament basat en els Drets Humans (EBDH), treballant amb 

col·lectius de dones potencialment vulnerables.  

El 96,2% de les usuàries de l'associació són estrangeres, de les quals aproximadament 

el 85% no té nacionalitat espanyola, el 28,3% sol·licitants d'Asil, un altre 28,3% està en 

situació irregular i el restant 25% gaudeix del permís de residència per a persones 

migrants no-comunitàries. Aquestes dades reflecteixen la gran vulnerabilitat a la qual 

s'exposa aquest col·lectiu com a dones i migrants irregularitzades en un procés 

d'adaptació a una nova realitat social i cultural.  

En aquest procés, l'aprenentatge del valencià i la familiarització amb els aspectes 

culturals generals la cultura valenciana pot actuar com un potencial mecanisme 

d'integració i inclusió que promou la normalització lingüística en les persones 

nouvingudes i en la societat valenciana.  

Des de Por Ti Mujer considerem que la inclusió sociolingüística i l'impuls d'un procés 

de normalització generalitzat, és una condició sine qua non per a poder garantir 

l'existència d'una societat inclusiva i intercultural que, a més, contribueix a 

l'apoderament i agència de les dones migrants.  

Per aquest motiu, aquest curs reactivarem l'Àrea Lingüística de Valencià de l'Associació 

amb l'inici del programa “Dones del món pel valencià”, a través del qual s'espera 

poder establir a llarg termini una normalització lingüística transversal i íntegra en el 

funcionament de la nostra associació i ampliar l'oferta d'activitats i accions per a 

promoure l'ús del valencià i la integració sociolingüística dels nostres usuàries.  

Aquest programa estarà subvencionat per la convocatòria de subvencions per al 

foment del valencià per a l'any 2020 del Servei de Promoció de la Direcció General 

de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme de la Conselleria d’Educació, 

Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana. 

El programa arrancarà aquest mes de setembre amb un Curs de Valencià Bàsic (nivell 

A1) online i gratuït, dirigit a dones migrants, i un Curs de Formació Interna per al 

personal de l'Associació. Les formacions aniran acompanyades d'algunes jornades i 

activitats lúdiques i pedagògiques, la celebració de la qual estarà subjecta a les 

condicions i possibilitats que, en cada moment, es permeten en aquesta situació 

atípica.  

 


