
Dissabte 19 de gener de 2013

Conclusions de les III Jornades

Lleure i Sexisme



El passat 19 de gener de 2013 es va celebrar la tercera edició de les Jornades de Lleure i Sexisme,

un espai de trobada entre l’associacionisme d’educació en el lleure (o associacionisme educatiu) i el

moviment feminista i LGTBQ. Aquestes jornades són un espai que neix de la necessitat d’algunes

entitats  d’afrontar  la  qüestió  sexista,  com  a  conseqüència  d’una  anàlisi  prèvia:  també  a  les

associacions educatives es reprodueixen rols, dinàmiques i formes de relació sexistes. En aquesta

tercera  edició,  les  Jornades  giraven  entorn  del  tema  de  l'autoestima  i  la  seva  relació  amb els

conflictes de gènere. 

El programa que es va dur a terme va ser el següent:

10h-12h ABECEDARI DEL GÈNERE

Sessió introductòria en la qual s'explicarà el sistema sexe/gènere i les seves conseqüències en 
termes de desigualtat. Parlarem de conceptes com la identitat de gènere, el rol de gènere, 
l'orientació sexual, les formes d'exclusió, la societat heteronormativa, etc i ho farem utilitzant una 
metodologia participativa.

12h-14h TAULA RODONA AL VOLTANT DE L'AUTOESTIMA

Taula rodona amb persones expertes en el treball de l'autoestima des de les diferents cares de la 
desigualtat de gènere. 

14h a 16h DINAR CONJUNT

16h a 18h TALLER DE TEATRE DE L'OPRIMIT

Les companyes de Fil a l'Agulla usaran tècniques de teatre de l'oprimit per tal de treballar sobre el 
concepte d'autoestima des de la vessant més personal i, per tant, ens aproparem la desigualtat de 
gènere des de l'experiència vivencial.

18h a 19h CONCLUSIONS DE LES JORNADES

La idea és acabar les Jornades recollint què n’han extret les persones participants, què s'emporten i 
de quina manera ho poden aplicar en els espais que participen.



ABECEDARI DEL GÈNERE

Introducció als conceptes bàsics

Història del feminisme 

Coeducació i autoestima

La primera de les sessions d'aquesta tercera edició va consistir en una petita introducció en la qual,

gràcies a diverses activitats de caire lúdic i de debat, vam començar a familiaritzar-nos amb els

conceptes bàsics de l’antisexisme i les qüestions de gènere. 

En primer lloc, vam parlar de la cadena simbòlica, és a dir, del patró que la societat heteropatriarcal

imposa a les persones pel que fa al sexe, el gènere i la sexualitat. Així, a partir d’un sexe biològic

“binaritzat” (socialment no sembla possible ser una altra cosa que mascle o femella) i suposadament

inqüestionable, se’ns sobreentenen (i se'ns imposen) una identitat i un rol de gènere, i una orientació

i unes pràctiques sexuals concretes. Les persones que no s'ajusten a aquests criteris normatius estan

condemnades sistemàticament a l'exclusió social.

 

Cadena simbòlica NORMA EXCLUSIO

SEXE Mascle Femella Intersex, etc.

IDENTITAT DE

GENERE

Home Dona Transexual, transgènere

ROL DE GENERE Home Dona Noia masculina, noi

efeminat, etc

ORIENTACIO

SEXUAL

Li agraden les dones Li agraden els homes Lesbiana, gai, bisexual, ase-

xual, pansexual, etc.

PRACTIQUES

SEXUALS

Coit heterosexual Estimulació anal als homes,

BDSM, etc





A més, a l'interior de la norma, existeix una jerarquia omnipresent en la societat, la que posa l'home

per sobre de la dona i atribueix als atributs, virtuts i maneres de ser suposadament masculines un

valor superior a aquell que s'atorga a allò dit “femení”. Aquesta observació ens va encaminar cap a

la segona activitat, en la qual, a partir d'un joc de preguntes, vam recordar algunes dates importants

del moviment feminista i LGTBQ. El resultat va ser un petit fris històric en absolut exhaustiu, però

que ens va servir per aclarir algunes idees. 



Finalment,  en  la  darrera  activitat  de  la  introducció,  vam  intentar  resoldre  algunes  situacions

hipotètiques que posaven en joc les qüestions de gènere i que es podrien donar, i es donen, en les

nostres entitats. Aquestes van ser les situacions treballades:

 

SITUACIÓ 1
Fa temps que a la nostra entitat (esplai/cau/casal) estem fent una feina d'obertura i recerca de
noves persones joves per a que hi participin. De fet, principalment volem fomentar la participació
de persones adolescents, ja que són les edats que menys participen al nostre projecte i, a més,
representen un col·lectiu important per a garantir el relleu de l'entitat. 

És per això que, entre d'altres, hem començat a treballar a les places del barri. El que fem és
passejar-nos per la plaça per donar-nos a conèixer, repartir flyers i promoure activitats que fem,
per a que hi vinguin joves a participar. De fet, la plaça és un espai de trobada d'adolescents. 

La tasca no és fàcil, especialment perquè ens estem trobant amb una situació que no ens havíem
plantejat. El cas és que qui s'ocupa d'aquesta tasca de difusió (la persona que va a la plaça) és una
noia (la Pepa) i això és motiu de rebuig per part del col·lectiu que la reben. El darrer dia que hi va
anar, el grup de joves adolescents que hi havia a la plaça li van dir que no volien parlar amb ella
perquè “ells no parlaven amb noies”. 

Això ha generat un debat dins l'equip ja que: 
D'una banda, considerem que no podem tolerar exigències d'aquesta mena i que, per tant, si
aquests  joves  no  volen  parlar  amb  la  Pepa  ja  s'ho  faran.  Per  nosaltres  un  tractament  no
discriminatori de les persones és el mínim que hem d'exigir amb totes aquells/es amb qui ens
trobem. 

De l'altra, considerem que potser val la pena assumir la contradicció i substituir a la Pepa per un
noi,  per tal  de tenir la primera porta oberta amb el grup d'adolescents de la plaça, que ens
agradaria que participessin a l'entitat. 

El debat està servit!

SITUACIÓ 2
A la nostra entitat anualment muntem unes jornades esportives que atrauen a molta gent i  ens
serveixen com a mitjà de difusió de la nostra tasca i,  al mateix temps, com a font d'ingressos
important (la gent paga una petita inscripció quan s'apunta a les jornades)
Tanmateix, les jornades fan que sempre vingui la mateixa gent, la majoria de la qual són nois,
perquè, en general, són els més motivats amb l'esport. 

És per això que aquest any ens hem plantejat fer un canvi i fer unes jornades de cuina, en comptes
de les d'esport; però tenim les nostres pors: arribarem a la mateixa gent? Tindrem els mateixos
ingressos? Pot ser que sigui un fracàs i això faci que a la gent li costi tornar a participar a les
activitats obertes que preparem? 
Amb tots els dubtes, vosaltres, per quina opció us decantaríeu?



SITUACIÓ 3
A la nostra entitat anualment muntem un torneig de futbito per Festa Major. El torneig és una de
les activitats més exitoses, a la qual hi participa gent de tot arreu i amb moltes ganes: el que seria
una activitat-estrella, de fet!

Com que ja fa molts anys que la fem, són molts els equips que s'inscriuen i vénen a passar tot el
matí de dissabte a fer el torneig. En els darrers anys, però, ens hem fixat que ha augmentat el
“nivell de professionalitat” del torneig i, conseqüentment, la tensió al camp. Els equips que vénen
són cada vegada més “bons” i sembla que això és sinònim de certa agressivitat al camp, tant en les
formes de relació entre equips (insults...) com en el contacte físic (més faltes, més empentes, etc.)
En general, la gent diu que el futbol és això i que cert grau de competitivitat significa certa tensió
al camp. I la veritat és que mai ha passat res greu (res més greu que el que puguem veure en els
partits de la tele) i que el torneig segueix atraient a molt i molt públic. 

Això sí, algunes persones (sobretot noies), han deixat de venir. De fet, són aquelles persones que
venien a passar el dissabte més pel fet que es tractava d'una activitat del barri, de relació, distreta,
etc., que no pas perquè fossin unes “màquines” del futbol. 

Ara estem en el debat de què fer: 
Hem de  deixar  de  organitzar  un  torneig  de  futbol  perquè  els  valors  que  s'hi  associen  són
agressius,  violents,  de  competitivitat  i,  a  més,  atrauen  bàsicament  a  homes?  És  millor  que
canviem d'esport, ja que hi ha altres esports que no són tan agressius? És millor muntar un
torneig  de  futbol  i  un de  volei  paral·lelament  i  així  la  gent  pot  escollir?  No pot  ser  que  si
organitzem dos torejos les noies acabin jugant a volei i els nois a futbol? 

SITUACIÓ 4
Som educadors/ores d'un esplai o cau i veiem com un dels educadors, el primer dia després de
vacances, li diu a una jove: “com t'has posat, no?” 

Davant d'aquest fet, com a membres de l'equip educatiu, ens plantegem algunes coses: li hem de
dir, davant de la noia, que no està bé el seu comentari? Hem d'intervenir sobre la noia d'alguna
manera? Hem de parlar-ho amb ell  o  amb l'equip? No pot  ser  que si  intervenim, li  donem
excessiva importància al problema? 
I finalment, us proposem que cadascú es plantegi què interpreta amb la frase “com t'has posat,
no?” Heu coincidit amb la interpretació?

SITUACIÓ 5
Al casal/esplai/cau un grup de noies adolescents volen fer una activitat  elles soles,  sense nois.
Reivindiquen un espai “per les seves coses”. 
I clar, això planteja neguits al grup. Especialment nosaltres, l'equip educatiu. Com reaccionem?

què fem?

SITUACIÓ 6
Acabes d'incorporar-te a un equip de persones (bé d'un agrupament, d'un esplai o a l'equip de
coordinació d'un Casal) i arriba la primera tancada que feu juntes. A la tancada, a la nit, es fa un
joc que algú de l'equip t'explica que és tradicional, divertit, habitual, típic de l'entitat, etc. I, per
tant, tu hi jugues. La teva sorpresa és quan veus de quin joc es tracta. 



És el popularment conegut com el joc de “prínceps i princeses”!
El joc consisteix en: 

a) El grup de nois (prínceps) surt de la sala. 
b) Les noies (princeses) es queden dins i es reparteixen, cada una d'elles, un príncep. Debaten

les voluntats de cada una i finalment arriben a un acord de com queda la repartició. 
c) Els nois van entrant d'un en un
d) El noi, quan entra, ha d'endevinar quina és la princesa que l'ha escollit. 
e) La manera d'endevinar-ho és anar fent petons a la boca a cada una de les princeses, els

quals tenen resposta: 
• si l'encerta: la princesa li torna el petó
• si no l'encerta: la princesa li venta una bufetada 

f) Així, el noi va fent petons totes les noies fins que troba a la “seva” princesa. 
g) Un cop l'ha trobada, es queda a la mateixa sala voltant i esperant al següent noi. 
h) Quan entra el següent noi, fa exactament el mateix; ara bé: 

• si l'encerta: la princesa li torna el petó
• si no l'encerta: la princesa li venta una bufetada
• i si no l'encerta i a sobre la princesa ja té el seu príncep dins la sala: la princesa

la venta una bufetada i el príncep d'aquella princesa també. 

i) Un cop han entrat tots els nois, es fa el mateix però viceversa, és dir, fent que siguin les
noies les que surten de la sala i els nois els que es queden escollint princeses. 

Què penses? Com reacciones?



TAULA RODONA

TAMAIA, viure sense violència. Intervenció
psicosocial  en  l’àmbit  de  la  violència
masclista 

Rosa  Aznar, Professora  de  secundària  en
l’àmbit de la coeducació 

I visqueren felices…, Projecte de relats de
lesbianes amb final feliç 

Associació  Candela,  Eines  per  a  treballar
l’autoestima amb joves 

Brot  Bord,  Experiència  assembleària  de
lluita contra l’homofòbia i la transfòbia 

Després  de  la  introducció,  vam donar  pas  a  la  taula  rodona,  que  va  consistir  en  un  seguit  de

ponències sobre diferents temes relacionats amb el gènere i l'autoestima. 

El Xavi de Candela va presentar la taula i va introduir el tema. L’educació en el lleure té molt de

potencial transformador. Coeducar té mot a veure am prevenir les violències de gènere i fomentar la

llibertat, empoderar i evitar la culpa i la vergonya.

  

Primera ponència: Raquel Escrurriol, de    TAMAIA,    viure sense violència. Intervenció psicosocial  

en l’àmbit de la violència masclista. 

TAMAIA és  una cooperativa sense ànim de lucre que treballa  contra  la  violència  masclista  en

diferents àmbits. Disposa de tres programes: 

Atenció a les Dones: suport i acompanyament terapèutic especialitzat per a la recuperació de la

violència viscuda.

Prevenció  i  Participació  Social:  activitats  per  a  la  prevenció,  sensibilització  i  divulgació  de  la

problemàtica social de la violència masclista.

Formació i Recerca: diferents activitats de formació i capacitació especialitzada.



En el procés de suport a les víctimes de violència, és important evitar la victimització secundària, la

que pateix la víctima de violència quan s‘adreça a una institució que no la sap orientar. Quan parlem

de violència hem de tenir en compte el masclisme imperant de la nostra societat.  El masclisme

promou la superioritat de l’home sobre dones, infants, naturalesa… 

La ponent proposa un cas fictici de violència per exemplificar la feina que es realitza a Tamaia:

Una noia de classe mitjana. No hi ha situació de desigualtat evident en els seus pares. La seva

primera relació va bé, comença a prioritzar la seva parella sobre alguns espais propis. Però ell ho fa

menys, ell la truca molt, li envia molts whatsapps, ella comença a sentir que no té tanta confiança en

ella. Han tingut moltes baralles i ella se sent culpable. 

Aquí s’inicia el cicle de la violència: agressions (conductes abusives que poden ser subtils), resposta

de la noia, demanda de perdó amb caire manipulador (ho sento però és culpa teva), la noia se sent

responsable. El cicle es va repetint. L’abús es va normalitzant i es reprodueix fins i tot en públic. El

poder del noi augmenta i l’autoestima de la noia disminueix. Al final tot passa per la mirada de

l’altre (què pensarà l’altre, etc.). 

Eines si aquesta noia demana ajuda:

− Donar-li veu. Que expliqui el que li ha passat i validar-ho. 

− No jutjar (com pots aguantar això?).

− No dir “hauries de”, “no hauries de”. Acompanyar més que dirigir. 

− Reforçar els petits passos. 

− Entendre que és un procés que té a veure amb el cicle i va endavant i enrere constantment. 

Tenir una bona autoestima emocional és necessari per a l’autonomia personal. Per als nois també

val  perquè  tenen  molts  patrons  a  segui  (ser  forts,  no  mostrar  sentiments,  etc.)  i  això  també

disminueix l’autoestima. 

Segona ponència:   Rosa Aznar,   Professora de secundària en l’àmbit de la coeducació     

Rosa Aznar és professora d’història. Quan comença a exercir com a professora, molt ràpid s’adona

que la historia és quasi el de menys en una classe de secundària. L'adolescent de per si ja té baixa

autoestima. Què fas? Com treballes els continguts que has de donar? 

Donar visibilitat a dones importants a la història, afavorir genealogies de dones, així les noies de la

classe se senten partícips. Quins procediments? Incloure aquellxs a qui costa parlar (noies, nois

tímids, etc.). Treballar amb grups petits, parelles, etc. 



Però, i fora de la classe? Hem d’intervenir perquè és un entorn educatiu. Tutories, optatives, etc.

Aquests espais no formals poden intervenir en la transformació. Com? És molt important parlar

també en femení. Això afavoreix l’autoestima de les noies i a més identifica el/la docent com a

persona que vol incloure. 

Són importants els valors: en el cas dels nois, el que sembla autoestima no ho és, és poder. Al revés,

les noies de vegades tenen una falsa falta d’autoestima. S’ha d’analitzar el grup. Què passa amb les

persones excloses? Bullying, etc. Quin rol juguen nois i noies i com això s’evidencia en les classes?

Per exemple en les bromes. Com a formadorxs és molt important que fem una reflexió, no pas cada

vegada que anem a dir una cosa, sinó una reflexió profunda perquè de per si ja no ens surtin bromes

sexistes, etc. És més important el que no diem que el que diem. 

Tercera ponència : Mercè Nebot, de   I visqueren felices…,   Projecte de relats de lesbianes amb final  

feliç     

És important parlar sobre el que no veiem. Quantes lesbianes coneixíeu quan teníeu 12 – 18 anys i

quin rol tenien? És interessant pensar en les nostres adolescències.  I ara,  quantes noies teniu a

l’esplai que ho siguin i quin rol tenen?

El projecte “I visqueren felices” és un projecte que vol convidar dones lesbianes i trans a escriure

contes amb 3 condicions: que siguin en català, que parlin del món lèsbic, i que el final sigui feliç.

Perquè  la  vida  de  les  lesbianes  es  plasma  sovint  d'una  manera  desesperada,  amb  històries  de

suïcidis, de competitivitat, on totes són guapes, altes i primes i tenen feines ben remunerades. “I

visqueren felices” vol contes que representin les lesbianes que existeixen de veritat. L’objectiu és

fer un volum amb tots els relats per generar referents, empoderar, generalitzar el fet lesbià perquè es

deixi  de pensar  que “tothom és  hetero  fins  que demostri  el  contrari”.  Llegeix  un conte com a

exemple de conte lèsbic amb final feliç:

La talla 50, d'Andrea Nunes

A les botigues de talles grans totes som reines, ferotges reines de pell elàstica i vertiginós embolcall
calòric.
De pits gegantíssims, atlètiques aixecadores de pes.
A vegades tinc diners (no gaires), però a vegades en tinc i puc provar de comprar uns pantalons
que no m’estrenyin, una faldilla de colors o una samarreta que no sigui asimètrica. És clar, en
aquestes botigues trobo moltíssimes vestimentes (més carnassa per a la moda capitalista) i jugo a
vestir-me i despullar-me perquè ja no ploro als emprovadors.



Sóc selectiva i, tot i que la dependenta m’anima a experimentar amb la moda, trobo una presó fins
en aquestes robes per a «tall amplot», com diu ella.
Imitant la talla 38, la 58 més o menys és el mateix: moda opressora per a la dona.
—Miri, senyora, jo no podria treballar amb aquest vestit posat...
—Ja, nena, però vas tan a la moda, et queda tan bé...
Surto de la botiga tan ràpid com puc, i de camí cap a casa li truco:
—He tornat a anar a la botiga, estic una mica trista. Estic fora de les talles i també de la moda.
És clar que sempre podré apuntar-me a un curs de disseny o confecció i aprendre a fer-me la meva
pròpia roba,
(fora de les normes del mercat)
Ella riu i em diu:
—Per què vols aprendre a vestir-te quan el que necessites és aprendre a despullar-te?

Quarta  ponència:  Miriam Aleman,    Associació  Candela  ,  Eines  per  a  treballar  l’autoestima amb  

joves.

Candela és una associació amb perspectiva feminista i comunitària com a punt de partida. Per a

elles,  el  concepte  d’autoestima  designa  la  capacitat  de  valorar  i  tenir  en  compte  les  pròpies

capacitats des d’una mateixa i el reconeixement de les pròpies limitacions a l’hora de relacionar-nos

amb el món. Ha d’anar acompanyada d’un procés d’empoderament perquè hi ha una història vital

de menysteniment de les nostres capacitats.

Cal tenir en compte el context de les persones amb les quals treballem. No ens podem basar en un

model de dona concret associat als rols masculins. I no hem de confondre autoestima i ego.

Interseccionalitat: l'eix del gènere s’entrecreua amb altres eixos d’opressió: classe social, origen....

Això implica històries personals pròpies. Per tant no podem aplicar un sol model. Per exemple, a

una noia que ve d'un altre país potser no li valen els nostres mateixos valors. Per exemple “cal que

estudiï per tenir autonomia”. Dir això és no tenir en compte factors com les seves responsabilitats i

expectatives familiars. És important empoderar la diversitat de valors des de la pròpia persona.

La tasca educativa necessita un qüestionament sobre ella mateixa: quina feina de reflexió pròpia

fem com educadors? Allò que fem de forma inconscient, ho transmetem. Quin tipus de referents

som?

Per exemple: tenim rols dins de l’equip de monitors? El monitor  xaxi és el que va davant a les

excursions perquè sap el camí, i la noia va darrera i fa cas als infants quan es fan mal. Aquests rols

tenen implicacions i es valoren de manera diferent. Jutgem les capacitats dels infants influenciades

pel gènere?

Candela presenta les seves guies sobre gènere. 

- Jo no vull ser princesa, idees i consells per a noies que volen ser lliures.



- Jo no vull ser pilota d'or, idees i consells per a nois que volen ser lliures. 

Guies  diferenciades  com  a  estratègia,  no  per  segregació:  perquè  hem  tingut  processos  de

socialització diferenciats.

Cinquena ponència:  Santi    Bonin    i  Amat Molero,    Brot Bord,    E  xperiència assembleària de lluita  

contra l’homofòbia i la transfòbia     

BROT  BORD  és  una  assemblea  de  lluita  contra  el  patriarcat.  Beuen  de  les  teories  queer,

intentant-ne l'adaptació a casa nostra. El gènere és un constructe. No lluitem contra el gènere, sinó

que cal qüestionar –lo,  desfer les etiquetes. Entenen l'autoestima com un mecanisme de control

social utilitzat pel sistema (implícit i conscient). Com? Creant l’heteronormativitat i altres normes.

Aquestes  determinaran  l'autoestima  de  cadascú.  Les  persones  que  segueixen  les  normes,  no

pateixen discriminació. Les altres seran marginades i patiran violència (física, estructural..). 

Brot  Bord  és  un  col·lectiu  que  concep  la  persona  de  forma  diferent:  per  l'autoacceptació  i

l'acceptació de les persones com són, més enllà de la norma o amb una contra norma. Tenint en

compte la importància de la pressa de consciència política del col·lectiu com a única via per a

reivindicar. 

Aldarulls de Stonewall: En aquell moment a Nova York, estava normalitzat que les persones LGTB

patissin humiliacions i detencions. Aquella vegada estaven de dol perquè havia mort Judy Garland,

que s’havia convertit en icona del moviment. La policia no va respectar el dol i va fer una batuda.

Llavors les persones LGTB van considerar que s’havia creuat una línia. Va començar la revolució.

Si un col·lectiu no empoderat i exclòs pren consciència política, la societat heteropatriarcal posa en

pràctica estratègies per seguir imposant la seva norma.

- Assimilació: concessions a col·lectius a canvi que acceptin altres normes.

− Ex: perquè ara s’accepti el matrimoni gai no vol dir que s’hagi d’implantar el model

familiar tradicional com l’únic vàlid.

- Invisibilització

Brot bord promulga el respecte, la convivència i l'acceptació de la diferència (“ser raret mola”).

Estratègies necessàries:

- Fer-te acceptar (no tolerar) a partir de mostrar-te com ets sense demanar ni permís ni disculpes.



- Importància del suport mutu (relacionat amb l’autoestima)

- Organització i empoderament 

TORN DE PARAULES

Denúncies: és millor que no diguis a les dones maltractades què han de fer. Sempre?

Plantejar-ho  com  a  opcions,  no  com  indicacions.  No  funcionarà  si  ho  fa  perquè  li  ha  dit  la

professional; ha de ser des de la seva convicció.

El tema de la denúncia no sempre és el millor, perquè el sistema és sovint desconeixedor i influït pel

sistema patriarcal. 

Com es pot afrontar el tema si la persona no ho diu o reconeix?

Obrir espais de compartir i portar a parlar de com se sent. “Em preocupa que.. et veig que.. el que et

passa segur que li passa a molta gent..”

Segons com ho plantegis pot anar en contra perquè fa creure que les renúncies de llibertat  són

escollides: Hem fet creure que hi ha una igualtat i que hem transcendit aquest tema i que per tant si

fem el que fem és perquè ho hem escollit, i les noies s’ho creuen. 

Com a família / entorn: més val deixar clar que tenim la mà oberta i som allà sempre que calgui, no

només desgastar-se insistint.

Cal intervenir també, en espais educatius, sobre l’abusador, no només sobre la noia que pateix la

violència. 

Intervenció d'una participant:

1) Gràcies per les Jornades i les ponències.

2) Autoestima, no sé que és, però sí sé que és el “mal de panxa”. Les feminismes i les lluites

contra el patriarcat donen paraules per anomenar el nostre malestar. Interessant l’aportació

del Brot Bord. Necessitem eines per lluitar contra el patriarcat que és el que causa el meu

malestar.

3) Felicitats pel projecte “I visqueren felices”. El que mola no és ser rareta sinó dur el teu desig

a terme.

4) Es necessiten espais:  no necessàriament segregats, però sí de seguretat  – llocs simbòlics

(amigues) i físics.

5) Genealogia:  Olimpia  de  Gouges  i  Judy  Garland  ens  queden  lluny.  Cal  fer  genealogies



properes que fan reconeixement de la nostra vida. I no tenim cap vida que no passi per un

cos que no sigui el meu. 

Intervenció d'una altra participant:

Què passa amb el tema tabú de les persones amb altres capacitats? Existeixen també les normes

físiques i d’edat (ex. Discriminació de la gent gran).

Amat Molero: 

Sovint les persones amb diversitat  funcional se’ls ha negat la sexualitat.  Es disciplina a les

persones per tal que siguin asexuals, de forma paternalista. Es comparteixen referències: 

• Foro de vida independiente > intenten reivindicar la seva sexualitat. 

• FB Sex de sistems.  

• Karici.es/blogspot  (Rosa  Sanchís)  –  inclou  vídeos  de  la  sexualitat  de  persones  amb

diversitat funcional

• Dones no estàndard

• “Deconstruyendo la dependència”

A l’esplai  es  troba reticència  per part  dels  pares  a que sigui  un tema a  tractar.  Com ho

treballem amb les famílies?

Candela: Cal un esforç específic: reunions, tallers, etc. No es pot tractar la sexualitat com si fos un

tema normalitzat, perquè no ho és. S'ha de treballar específicament.

I visqueren felices... : Els pares i mares tenen por que parlant de sexualitat als infants es promourà

que vulguin sexe abans, quan en realitat de sexe en senten parlar des que neixen, però de forma

heterocentrista i sexista, i això cal visibilitat-ho. 

Recursos: “Pessigolles” de Fil a l’agulla.

Rosa Aznar: No cal fer una sessió o classe específica, sinó agafar qualsevol comentari o pregunta en

el quotidià que pugui ajudar per parlar-ne, no deixar-ho passar. Per exemple: “él ya lo ha hecho”,

“tens novio o marit, profe?”

També plantegem-nos que és important formar-se o recuperar espais de reflexió pedagògica per

poder reaccionar positivament davant dels comentaris dels i les joves (no crear embolics). Però

davant de la situació donada és millor intervenir i “liar-la” que no pas fer que no ha passat. Sovint la

por als pares/ mares / profes, va lligada a les nostres pròpies pors: cal treballar també la nostra



autoestima. 

És important el recolzament del grup i haver reflexionat sobre els motius polítics que hi ha darrera

de cada acció/frase...: perquè així fas el que fas de manera convençuda. Cal prendre una decisió, has

de saber que quan optes pel discurs no normatiu, tindràs més problemes. 

Les bromes:

Sembla que la broma és un espai on es pot dir de tot. Caldria parlar-ne. La broma s’acaba quan

ofens l’altre/a. Les bromes són per riure plegats. Com rep les bromes l’altra persona també depèn de

l’autoestima, per tant em d’anar molt en compte! És  guai riure’s un mateix, però moltes vegades

quan fas una broma no saps qui és l'altra persona i per tant, no comptes “amb el seu permís” per

riure’t d’aquell tema, perquè no saps com l’afectarà.

Després de les interessantíssimes ponències i el petit debat, va venir l'hora de dinar. Vam gaudir

d'un boníssim càterning al mateix Espai de Joves La Fontana, on vam poder tastar un munt de plats

vegetarians  i  vegans  i  vam  poder  trobar-nos  i  xerrar  en  un  ambient  distès,  conèixer  altres

participants i recuperar forces per continuar a la tarda, ja que ens esperava una sessió de teatre molt

interessant, gràcies a la cooperativa Fil a l'agulla.

   



TEATRE DE L'OPRIMIT

ESCALFAMENT

− Joc dels herois i heroïnes
− Passar energia al del costat 
− Canvi de direcció
− A algú que no està al costat 
− Incorporació de noves variacions per part dels participants > Saltar una persona 
− Els errors es celebren ja que tots n'aprenem d'ells. Persona que s'equivoca passa al centre

fins que hi ha algú altre que s'equivoca.
− Finalment les persones no canvien de lloc i es van acumulant. Poden “molestar” per 

intentar que hi hagi més gent que s'equivoqui i acabi al centre

− Caminar per la sala i fer cas a diferents consignes

− Parelles I (a partir de mirar-se als ulls en el moment d'aturar-se de la caminada): 
− Es troben i donen la mà
− Tanquen els ulls i tanquen fan quatre passes enrera
− Encara amb els ulls tancats avancen endavant fins a donar-se la mà (de forma decidida, 

sense tantejar per trobar-la).

− Parelles II (El bosc)
− Només amb la mirada es decideix qui fa de part superior de l'arbre i qui fa d'arrel (en una

imatge estàtica). 
− Les persones que fan d'arrels deixen l'arbre arrelat i es converteixen en els sons del bosc,

que van passejant entre els arbres del bosc. 
− Progressivament fan:

− Vent suau
− Vent fort
− Animalons
− Tempesta
− Ven suau

Les arrels tornen al seu arbre i es converteixen en un segon arbre. Qui havia estat fent d'arbre més 
estona, passa a ser un so del bosc (inversió de papers).

TREBALL AMB L'AUTOESTIMA

 Records d'infància
a. Caminant per la sala ens aturem i pensem en un record d'infància, una frase que ens 

van dir / alguna cosa que ens van fer que ens va afectar negativament la nostra 



autoestima.
b. Realitzem amb el cos una imatge que reflecteixi com ens sentim.
c. Mirem al voltant per veure com està tothom. 
d. La meitat del grup (qui feia primer d'arbre, per exemple) passa a ser un espectador 

del museu d'estàtues. 
e. N'escull una amb la que s'identifiqui i imita la posició. L'estatua original surt de 

posició i mira l'altra, la seva pròpia estàtua des de fora. Pensa quina és la frase que li 
hauria agradat que li diguessin en aquell moment i la hi diu a cau d'orella. 

f. Es torna a col·locar en la posició inicial. 
g. La còpia desfà l'estàtua, marxa i torna per dir-li a cau d'orella la frase a l'estàtua 

original.
h. (Es pot continuar fent una inversió de papers).

• Declaració d'identitat
o Cadascú escriu de forma individual un text on expliqui a algú altre (qui cadascú 

esculli: germà, mare, amic, persona fictícia, etc.) qui és; pot ser anònim i cadascú
fa la llargària i continguts que vol.

o Tots els textos s'exposen (ja s'ha avisat prèviament) per a què tothom tingui 
temps de llegir-los. 

o Al cap d'una estona, cadascú n'escull un (reconeixement d'un mateix en l'altre). 
[També es pot fer de forma aleatòria]. 

o Amb el nou text, cadascú fa una escultura d'aquesta persona amb els materials 
que hi ha a la sala [també es pot fer reutilitzant materials de rebuig].

VALORACIÓ

Cercle de valoració (espatlla amb espatlla)
Desprès d'aquesta intensa sessió, va venir el moment de les valoracions finals. 



CONCLUSIONS 

DE LES JORNADES

Valoracions i aprenentatges

personals i de grup

Per poder valorar les jornades, cada participant va dibuixar la seva mà en un full. En cadascun dels

dits hi va escriure la resposta a una de les preguntes següents:

GROS :  Quines  són  les  meves  impressions

sobre la coeducació i la perspectiva de gènere en

relació amb el  tema de l'autoestima?

ÍNDEX : Què he après avui?

COR : Què m'ha sorprès avui?

ANULAR : Què puc fer jo a partir d'ara?

XIC :  Què  puc  fer  com  a  col·lectiu?  (esplai,

casal, entitat)

Després, en petits grups, es van posar en comú les respostes, i es van escriure en unes mans més

grans, amb el mateix sistema dels dits. Aquestes van ser les respostes donades pels diferents grups:





Impressions sobre la coeducació i la perspectiva de gènere en relació l'autoestima.

- L'autoestima és important ser valorada des de la coeducació. La coeducació afavoreix l'autoestima.

Conèixer diferents realitats fa que no discriminis.

- Seguir potenciant la perspectiva de gènere a partir de la coeducació i tenint sempre en compte

l'autoestima.

- Educació sentimental i emocional; gestió de les emocions; igualtat d'oportunitats.

- Queda molt camí per fer; Autoestima: base pel treball del jo per sobre de les etiquetes socials.

Què hem après avui?   

- L'autoestima des de diferents punts de vista; eines i recursos per treballar el tema de l'autoestima i

el sexisme; valorar la seva importància com a educadores.

- Eines, recursos, noves maneres d'entendre la coeducació encarada a una visió de gènere.

-  Dinàmiques  per  treballar  l'autoestima;  nous  conceptes;  autoestima:  part  emocional  de  la

reivindicació política; importància de l'autoestima per seguir construint camins.

-  Todos  tenemos  una  mochila,  es  importante  el  autoconocimiento  para  saber  qué  transmites;

Visibilizar las cosas, los conflictos...; l'important pes de les entitats.

Durant  la  posada  en  comú  també  es  van  comentar  els  següents  temes  relacionats  amb

l'aprenentatge:

− Autoestima: tema molt bàsic: cal estar bé amb un mateix
− Pressa de consciència, com ara amb el llenguatge
− “Jo m'he sentit malament, que ningú es frustri quan trobi gent que no pensa com nosaltres”.
− “Cal combatre donar per fet que ho tenim superat”

Què ens ha sorprès? 

- Treballar l'autoestima amb l'expressió corporal; que tot el menjar sigui vegetarià.

- Les sensacions en el teatre; la relació tan estreta que hi ha entre autoestima i gènere; aspectes

teòrics; que fos tant recent el moviment LGTBQI



- Que hi hagi gran participació en les Jornades; com afecta la implicació de les dinàmiques; tot el

treball que queda per fer; l'exposició de la Raquel de Tamaia a la taula rodona.

- Joc de prínceps i princeses; la diversitat de persones; la quantitat d'informació que hi ha.

Què podem fer individualment a partir d'ara?

-  Conscienciar;  utilitzar  les  eines  que  ens  ha  proporcionat  la  jornada;  no  oblidar;  donar-li

importància; transmetre; fer una reflexió i transformar en la mesura que puguem.

- Presa de consciència; treballar el vocabulari.

-  Continuar  educant  des  d'una  perspectiva  coeducativa;  ampliar  la  informació  i  la  formació  i

compartir-la;  per compartir-ho s'ha d'integrar en un mateix (importància de la reflexió des d'un

mateix); trencar amb els propis esquemes.

-  Ser  més  conscient  del  meu jo;  cuidar  l'autoestima pròpia  i  la  dels  i  les  altres;  transmetre  la

informació que he après.

Què podem fer com a col·lectius? (esplais, casals, entitats)

- Difondre-ho; transmetre i intentar remoure les consciències tant de la monitoria, com de les nenes

i nens, com de les famílies; crear un relleu.

- Promoure la presa de consciència.

- Crear espais de diàleg i reflexió; aprofitar els recursos; crear espais per treballar l'autoestima a més

de fer-ho en el dia a dia amb tothom; crear una comissió de gènere.

- Buscar espais de reflexió i d'acció; crear consciència col·lectiva.

Aquestes reflexions en petits grups es van compartir finalment de manera plenària i es van parlar

també altres temes de cara a les properes edicions de les Jornades



Possibles temes de futur de les Jornades

− Sessió per empoderar-nos a nosaltres mateixes i reclamar-nos
− POLÍTIC: “vamos a mojar-nos”
− Taula rodona > Situacions a posteriori
− Involucrar treball amb vídeo (també de forma prèvia?)
− Casals: sexualitat vs. Amb peques altres temes

Impressions varies

− Detectar les necessitats de formació: cal espai per parlar? Per fer debat intern?
− S'han barrejat molts temes que estan entreconnectats però s'han donat per fet moltes coses;

no sortim amb les coses clares, ja que partíem de punts diferents.
− Necessitat de relacionar més la pràctica (teatre) amb la teoria
− Per exemple: explorar més a fons la relació entre feminisme i coeducació
− Possible sondeig del nivell previ de la gent
− Són les Jornades prou amplies per a trobar un punt d'encontre?
− Saturació: poc temps per fer-ho amb calma.

− 2 dies?
− Opcions / Més treball en petits grups
− 2 nivells de profunditat però a l'hora inclusiu vs. Enriquiment per l'heterogeneïtat (Marta

aclareix aquí quin era l'objectiu inicial de les Jornades)


