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Introducció

El  passat  dissabte  dia  27  de  novembre  de  2010 vam celebrar  1a  Jornada  sobre  Lleure  i 
Sexisme.
El fet crear un espai com aquest s'entén en el marc d'un programa més genèric sobre gènere 
en el sí de la federació de Casals de Joves. Des d'aquesta federació d'entitats juvenils, que 
promovem la participació per a la transformació social, hem iniciat el treball sobre gènere que 
contempla diversos eixos: la formació, el debat, l'intercanvi d'experiències o la sensibilització. 

En la recerca de buscar fórmules per a convertir aquest tema en un eix més dels Casals de 
Joves, vam considerar que calia un lloc on entitats de l'àmbit de l'educació no formal i entitats 
feministes i  LGTB ens trobéssim per intercanviar  visions, i  d'aquesta voluntat va néixer la 
Jornada de Lleure i Sexisme.

La primera part  de la  Jornada,  de 10h a 14h,  va ser  formativa i,  sobretot,  va servir  per 
clarificar  conceptes  i  per  a  posar  sobre  la  taula  alguns  debats  al  voltant  de  la  temàtica: 
existeixen més de dos sexes? I més de dos gèneres? És tot atribuïble a la cultura o hi ha 
quelcom d'innat? Etc.

Tanmateix,  el  plat  fort  de la  Jornada va ser  a  la  tarda,  ja  que  de  16h a 20h vam tenir 
l'oportunitat d'escoltar les propostes de diferents col·lectius feministes i  LGTB, així  com de 
compartir algunes experiències d'associacions de l'àmbit del lleure que ja havien començat a 
experimentar amb la matèria. 

Aquest espai d'intercanvi ens va portar a plantejar-nos alguns reptes de cara al futur, que 
podem concretar en bàsicament dos objectius: d'una banda, la sensibilització dels equips, i, de 
l'altra, l'execució d'activitats concretes. 

Objectius

Un dels  objectius  que  s'apunten  com a  imprescindibles  és  que  el  treball  en  gènere  sigui 
transversal i, per tant, assumit des de tot l'equip (evitant l'estigmatització de les persones 
interessades d'entrada). En aquest sentit, es comenta que cal  crear la curiositat pel tema 
abans de dogmatizar a ningú amb la teoria; s'entén que les desigualtats justificades a partir 
del  binomi  sexe/gènere  han  de  ser  combatudes  des  de  tots  els  fronts  i,  per  tant,  és 
imprescindibles traçar aliances abans d'esbroncar a ningú que manifesti desinterès. 

Per tal de sensibilitzar a les persones amb qui compartim projecte, també es comenta que un 
bon punt de partida seria traspassar la informació de les presents jornades a la resta de 
l'equip.

En funció de cada projecte, però, la sensibilització de l'equip (i, en alguns casos, directament 
de les persones usuàries) es traduirà en unes o altres accions. Des del món del lleure es 
proposen  alguns  objectius  més  concrets  per  a  treballar  la  sensibilitat  de  les  persones 
educadores o bé de les participants, depenent de cada una de les entitats.

1. Sensibilitzar l'equip amb qui es comparteix el projecte

Esplai amb persones discapacitades: 
• Introduir gènere/sexe en el treball amb persones discapacitades

Es planteja un treball de mínims, de fer una primera ullada. Es planteja començar-ne a parlar 
perquè fins al moment no s'ha tractat mai.  

En projectes infantils (d'esplai): 
• Treballar al voltant de la varietat de formes de família existents



En aquest sentit, es parla de la necessitat de visibilitzar referents positius més flexibles i que 
representin noves formes de relació. Es comenta que existeix molta diversitat de models i que 
aquest fet es pot aprofitar per parlar del tema amb els infants, ja que és quelcom pròxim.
Al tractar-se d'un espai on ja han començat a treballar, el grau de sensibilització de l'equip de 
monitors/ores és més elevat que l'habitual i, per tant,  es poden introduir temes d'aquest estil. 

En projectes juvenils (casals de joves):
• Introduir el treball sobre gènere des d'una perspectiva positiva 

Casals de Joves ja ha començat a treballar el tema però no sempre tothom està interessat, 
especialment perquè és habitual presentar-lo com un problema on es presenten un agents 
opressors clars. 
Es considera que cal explicar que el treball sobre gènere pot ser positiu i enriquidor i que cal 
allunyar-se dels plantejament que parteixen de la idea de senyalar amb el dit a les persones 
opressores; s'entén que qui exerceix el poder en un sistema opressiu sovint no n'és conscient 
i,  a  més,  no deixa  de ser  una víctima més del  sistema patriarcal.  S'afirma però,  que és 
important  poder identificar  als agents opressors per a poder treballar  amb ells  en positiu, 
abans de criminalitza-los.

• Potenciar els rols associats a la feminitat: afectivitat, empatia, cura... 
La  idea  és  que  especialment  els  homes  heterosexuals  vegin  com  a  quelcom  positiu 
l'aprenentatge d'expressions que habitualment no practiquen per tal de donar aquest valor 
positiu del treball sobre gènere

2. Realitzar, com a mínim, una activitat sobre gènere en el  marc del  projecte on 
participem.
Per tal d'adquirir compromís amb el treball sobre gènere en les entitats de lleure, un objectiu 
que apareix plantejat a curt termini és el d'executar accions. 
Cal que el gènere es converteixi en un paradigma a través del qual s'observi la realitat sense 
haver de realitzar accions específiques, sinó tenint-ho present en tot moment. Tanmateix, com 
que  encara  estem  lluny  d'aquesta  situació,  la  millor  manera  de  posar  fil  a  l'agulla  és 
determinant l'execució d'alguna acció. 

Accions

Més  enllà  dels  objectius  concrets  que  ens  vam  plantejar,  van  sortir  propostes  concretes 
d'accions a desenvolupar. Aquestes van ser: 

• Taller introductori
Realització d'un taller introductori sobre gèneres amb els equips de persones responsables dels 
projectes. El taller el podrien realitzar entitats com Fil a l'Agulla, Candela o l'escola Lliure el Sol 
o bé, aprofitant els recursos d'aquestes i els que estan penjats a la web d'Inclou, podria estar 
preparat per algú sensibilitzat de dins l'equip amb qui es treballi. 

• Debats i tertúlies
Realització  de  debats  i  xerrades  al  voltant  del  tema.  Surt  la  idea  d'aprofitar  material 
audiovisual com a excusa per a obrir debats.

• Linkar-nos mútuament
Surt la idea de posar links a les webs de cada una de les entitats a les webs de la resta. 
A més, Candela explica que té una consultoria on-line que pot usar tothom.

• Fer taller de disfresses amb infants
Una  de  les  entitats  que  ja  ha  començat  a  treballar  el  tema  es  proposa  fer  un  taller  de 
disfresses amb la idea de fomentar que la roba que usin els infants no s'associï  al rol de 
gènere. 

• Campanya per treure la senyalització de gènere dels lavabos
Es proposa fer una campanya per fomentar que els lavabos no estiguin senyalitzats (homes-
dones). 

http://candela.pimienta.org/5CATALA.html


• Espais per compartir
Més enllà de la formació o les xerrades sobre el tema, es considera que és important buscar 
espais més “sensibles” on les persones puguin parlar des de la seva experiència subjectiva. 

• Crear eines noves i usar les existents
Tot i  que aquesta acció  no sigui  massa específica,  fa referència  a  la  necessitat  d'usar els 
materials existents que han creat algunes entitats. Algunes propostes són: 

• Teatre social: Lara al cercle (teatre de l'oprimida amb Teatraviesas)
• Material audiovisual de la FELGB o pelis com El test de la vida real
• Material d'INCLOU

A més, la idea és incitar a les entitats de lleure a experimentar, a arriscar. 

• Futbito diferent
La federació de Casals de Joves organitza anualment un torneig de futbito que, amb els anys, 
ha acabat generant dinàmiques sexistes (juguen poques noies, la competitivitat per guanyar el 
torneig es fa molt present, la relació entre els equips de vegades és massa violenta, etc). 
Cal  replantejar-lo. Surt la idea de fer una normativa específica pel torneig en la qual, per 
exemple, hi aparegui que els gols només seran vàlids si són marcats per noies. 

Propera parada
Es proposa fer una 2a edició de la Jornada amb la idea de: 

• compartir experiències que s'hagin estat realitzant
• buscar recursos conjuntament tant per la realització de la jornada com perquè puguem 

desenvolupar accions a les entitats de lleure usant l'experiència de les entitats que 
treballen el sexisme. 

• revisar què s'ha posat en pràctica
• aprofitar la coneixença del grup i que ja s'ha fet una primera edició per continuar el 

rodatge

http://www.arsmm.com/centrerecursos/
http://www.xtvl.tv/web/programes/do/programes/testdelavidareal.html
http://www.felgtb.org/
http://teatraviesas.org/en/foros/lara-al-cercle

