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El passat 21 de gener de 2012 es va celebrar la segona edició de les jornades de Lleure i 
sexisme. 
Les  jornades  de  lleure  i  sexisme  són  un  espai  de  trobada  entre  l’associacionisme 
d’educació en el lleure (o associacionisme educatiu) i el moviment feminista i LGTBQ. De 
fet, són un espai que neix de la necessitat d’algunes entitats d’afrontar la qüestió sexista, 
com  a  conseqüència  d’una  anàlisis  prèvia:  també  a  les  associacions  educatives  es 
reprodueixen rols, dinàmiques i formes de relació sexistes.

En aquesta segona edició, vam iniciar les jornades amb una sessió introductòria, en la 
qual van haver-hi tres petites intervencions al voltant de: 

• Amb quines dificultats ens podem trobar quan treballem el sexisme a les entitats 
d'associacionisme educatiu?

• Per què és important treballar el sexisme a les entitats d'associacionisme educatiu? 
I com ho podem fer?

• De què estem parlant, quan parlem de sexisme? Conceptes bàsics

Amb quines dificultats ens podem trobar quan treballem el sexisme a les entitats 
d'associacionisme educatiu?

Marta López 
Casals de Joves de Catalunya

Partim de la idea que el sexisme és una estructura que condiciona la nostres vides en 
general, i especialment la forma com ens relacionem amb les altres persones. És un filtre, 
de fet, que ens afecta en tots els àmbits, i  ho fa a través de la generació de diverses 
formes de desigualtat. 
Considerat així, doncs, com una qüestió estructural, és lògic imaginar que també afecta 
en  espais  com  els  de  l'associacionisme  educatiu:  perquè  si  la  societat  és  sexista, 
nosaltres i les nostres entitats, no podem deixar de ser-ho. Per dir-ho d'alguna manera, 
forma part de la nostra columna vertebral. 

Així doncs, podem afirmar que les relacions en el marc de les nostres associacions són 
sexistes perquè estan encabides en un marc genèric sexista. 
Tanmateix, les nostres entitats són al mateix temps espais idonis per a posar en pràctica 
fórmules i pràctiques alternatives al pensament imperant. És dir, de la mateixa manera 
que  treballem  per  posar  en  pràctica  sistemes  i  lògiques  de  relació  igualitàries,  de 
respecte, solidàries, justes, etc.; ens podem plantejar treballar per a sistemes i formes de 
relació menys sexistes. 

Ara bé, fer-ho no és senzill, especialment per la motxilla que carreguem, de molts anys de 
desigualtat arran de la raó sexual. Ens trobem, de fet, amb una serie de limitacions que 
dificulten la nostra pràctica i que jo resumiré en 5 punts. 



La invisibilitat del sexisme
A les nostres entitats la idea d'igualtat està, suposadament, més que estesa. El Casal, 
l'Esplai o l'Agrupament és substancialment diferent a l'escola i, per tant, s'assumeix que 
qüestions com la competitivitat o l'ambició personal queden a banda. 

Tanmateix, tenir pensada la idea d'igualtat no és sinònim de posar-la en pràctica, ni molt 
menys de tenir-la interioritzada. És obvi que les relacions de desigualtat en espais com les 
nostres entitats  no són exhibides però,  tanmateix,  sí  que es donen, camuflades entre 
discursos d'igualtat efectiva. 
Això significa que, sota el discurs après de la igualtat entre homes i dones, a les nostres 
entitats també apareixen pràctiques sexistes, en forma de “micromasclismes”. Per dir-ho 

d'alguna manera, es tracta de 
petites  senyals  que  ens 
indiquen que la igualtat no és 
del tot real. 

Exemples d'aquesta mena els 
trobem  sovint  a  l'hora  de 
repartir  el  treball  entre  l'equip 
de persones que formem part 
de  l'entitat:  Per  què  les 
responsabilitats  de  la 
secretaria i  la cuina solen ser 
per  les  dones?  Per  què  les 
qüestions  tècniques,  com 
muntar un equip de so, solen 
ser pels homes? 

És important, doncs, ser conscients que la igualtat de gènere avui és encara una meta, 
per a poder detectar quines són aquelles pràctiques que encara reprodueixen el sexisme. 
No s'hi val tenir un discurs igualitari, doncs; cal que fem aflorar les desigualtat, que ens 
posem  perspectiva  de  gènere  i  que  anem  intentant,  mica  en  mica,  acabar  amb  els 
aparentment inofensius micromasclismes. 

La manca de referents
Un altra limitació amb la que ens trobem quan decidim treballar la qüestió del sexisme a 
les nostres entitats és la manca de referents. 
Estem acostumades a que els temes relacionats amb el gènere ens arribin des de dos 
canals, que poc tenen a veure amb la nostra realitat. 

D'una  banda,  a  través  dels  mitjans  convencionals,  en  els  quals  trobem  notícies  i 
informacions sobre el  gènere que fan referència a realitats  excessivament allunyades. 
Escoltem  parlar  de  maltractament,  escoltem  parlar  de  retribucions  laborals  desiguals 
segons el  gènere o de malalties mentals  associades a l'aspecte físic.  Totes aquestes 
qüestions tenen a veure amb la desigualtat de gènere però sovint ens queden massa lluny 
de la nostra realitat quotidiana i no ens serveixen com a punt de partida per la nostra 
tasca. 



De  l'altra,  trobem  el  canal  acadèmic.  La  qüestió  del  gènere  és  també  una  qüestió 
universitària, de persones expertes, de llibres, etc. i aquesta metodologia té poc o res a 
veure amb allò que passa a les nostres entitats. 

Dit d'una altra manera, manquen referents que expressin el conflicte tal i com el vivim a 
casa nostra, a fi d'abordar la problemàtica de les nostres realitats properes. 

La mandra
Com a conseqüència de la manca de costum de posar-nos a treballar el tema, un cop 
decidim  que  és  important,  existeixen  també  resistències  personals  per  a  treballar  el 
sexisme a la nostra entitat. Tal i com ja hem dit inicialment, el sexisme és quelcom que 
connecta amb nosaltres des del moment en que naixem. Decidir treballar per abolir-lo 
suposa,  doncs,  estar  disposades  a  qüestionar-nos  molts  aspectes  de  la  nostra  vida 
privada i íntima. I això fa mandra. Cal comptar amb que ens trobarem resistències, també 
a l'entitat. 

La influència d'altres entorns
A més d'aquells aspectes que tenen a veure amb les limitacions amb les quals ens trobem 
dins la nostra entitat, hem de comptar amb un tema que és imprescindible: les persones 
membres de la nostra entitat (siguin joves o infants) passen la majoria del seu temps en 
entorns que no han de ser necessàriament igualitaris. 
Assumir que el camí és llarg, que no canviarem les consciències ni les pràctiques d'un dia 
per l'altre, etc. són aspectes amb els quals hem de comptar. 

La manca de formació 
L'última limitació que tenim, que és al mateix temps una solució a la resta, és la formació. 
Sovint passa a les nostres entitats que podem haver assumit que volem abordar el tema, 
que podem haver convençut a la resta de companys i companyes de l'equip i que fins i tot 
podem haver prioritzat aquesta qüestió davant d'altres. Ara bé, per on comencem?

La manca de formació és també un dels aspectes que caracteritza les nostres entitats, 
però que al mateix temps ens obre una porta. 
La formació és el mètode per anar adquirint una perspectiva que ens permeti detectar allò 
que passa a la nostra entitat i prendre determinacions al respecte. 
Però és, sobretot, el mètode per a sumar el màxim de persones en la nostra missió de 
combatre  el  sexisme.  És  la  fórmula  per  fer  prendre  consciència  que  és  un  tema 
transversal, la fórmula per sortir del discurs tradicional de les víctimes i els agressors, la 
fórmula per apropar-nos a realitats que no són fàcilment categoritzables, etc. En definitiva, 
la fórmula per obrir mires, tan necessària a l'ora d'entomar un tema com aquest. 



Per què és important treballar el sexisme a les entitats d'associacionisme educatiu? 
I com ho podem fer?

Jana Alentorn
Esplac, Esplais Catalans

L’associacionisme educatiu ens brinda un espai idoni on treballar aquesta qüestió.

Si partim de la base que sí existeix una problemàtica vers aquest tema, que a la societat 
actual,  malgrat  els  avanços,  segueixen  generant-se  moltes  desigualtats, 
l’associacionisme  educatiu  es  presenta  com  un  escenari  adequat  i  privilegiat  per  a 
treballar aquesta situació. 

En primer lloc perquè treballem amb infants i joves que, malgrat tenen influències i un 
context  que  no  podem  obviar,  són  persones  amb  molt  potencial  per  a  modificar  i 
transformar el seu entorn a partir dels valors que els transmetem. Si eduquem en valors 
basat en un ideari de respecte, tolerància i laïcitat no podem deixar de banda la qüestió de 
la igualtat de gènere.

En segon lloc,  perquè l'associacionisme educatiu és un entorn potencialment sensible 
amb les desigualtats i les ganes de fer un món millor i més just.

En tercer, perquè les nostres estructures, organitzacions i metodologies ja trenquen amb 
aquests models desiguals. Potser ho fem conscientment i treballem per a modificar-ho, o 
potser no en som conscients i treballem d’una forma més justa i igualitària, però sense 
saber-ho. Exemples d'aquest fet és que en el món de l'associacionisme educatiu hi ha 
dones ocupant càrrecs de responsabilitat, la majoria de tasques les fem entre totes i tots, 
fem tasques que no s’ajusten al  nostre rol de gènere i pensem jocs i dinàmiques que 
surten de la classificació home/dona.

En quart lloc, perquè hi ha una predisposició de millora, per formar-se i reflexionar vers 
aquestes qüestions. Potser ens manquen eines per a reconèixer els nostres punts forts i 
dèbils i així poder millorar o ens costa treballar des de la perspectiva de gènere en aquells 
aspectes que no son tant evidents, però hi ha voluntat per a millorar i canviar.

Perquè treballem en molts moments intergeneracionalment i, per tant, el debat, els canvis, 
les reflexions, no es queden amb les noves generacions, sinó que es mouen per tal de 
treballar i modificar tot l’entorn que ens envolta i responsabilitzar al context social de la 
importància de l’educació dels infants i joves.

Com ho fem? 
Des de l’associacionisme educatiu existeix una estratègia dual: 

L’estratègia  especifica:  en  el  moment  que  des  de  les  entitats  som conscients  de  les 
desigualtats i la problemàtica vers el sexisme, procurem realitzar activitats programades i 
dirigides especialment a despertar l’interès i la reflexió sobre el tema.

L’estratègia transversal: el quotidià, la nostra pràctica, el dia a dia, el que els infants veuen 
en els seus referents i en un entorn que té present aquestes desigualtats, fa que infants i 



joves, sense voler-ho, també es senibilitzin amb aquest tema. Diuen que en l’educació és 
sabut que un transmet més pel que és i el que fa, que pel que diu que és i no fa. I en 
aquesta qüestió això també passa. 

A banda, però, si anem una mica més enllà del discurs de l'activitat transversal i el de 
l'activitat específica, des de l'associacionisme educatiu podem parlar del paradigma de la 
coeducació. 

Entenem que ja hem trencat, com a mínim, amb l’educació segregada i que estem en un 
context  on  s’entén  que  l’educació  mixta  és  el  camí.  Tanmateix,  cal  anar  més  enllà. 
L'educació mixta no té en compte que, ara per ara, dones i homes, nenes i nens, no tenen 
la mateixa situació de partida; és dir  l'educació mixta parteix de la idea de “educar a 
tothom d'igual manera”. 
Quan diem que anem més enllà i apostem per la coeducació, estem dient que no n'hi ha 
prou en tracatar a tothom d’igual forma i que cal tractar de manera diferent a les persones, 
per arribar a situacions iguals; entenent, per tant, que si davant una desigualtat tractem a 
tothom igual, aquesta seguirà sent una desigualtat al llarg del temps. 

Tenint  en compte aquest aspecte des de l’associacionisme educatiu treballem des del 
model coeducatiu, que té com a objectiu contribuir a l’eliminació d’estereotips entre sexes 
i a les derivades desigualtats.

Possiblement, des de l’associacionisme educatiu ens falti  ser-ne més conscients de la 
bona tasca que ja fem i difondre-la molt més. També ens calta crear més espais de debat i 
reflexió on compartir experiències, bones pràctiques i neguits. Això sí, allò que és més 
important que tinguem clar és que cal seguir caminant, cal que no ens aturem i cal que 
seguim agafant embranzida per continuar transformant el nostre entorn.  



De què estem parlant, quan parlem de sexisme? Conceptes bàsics

Lluís Coromines
Escola Lliure el Sol

Per tal d’entendre els diferents conceptes als quals ens referirem quan parlem i tractem 
qüestions  sobre  sexisme  i  coeducació,  és  convenient  fer  ús  inicialment  d’allò  que 
s’anomena “cadena simbòlica”  i  que identifica  de  forma prou  clara  els  diferents  tipus 
d’exclusions que es produeixen si segueixen certs paràmetres establerts i, per tant, no es 
transformació social que faci possible una societat més justa i igualitària en aquest àmbit.

cadena simbòlica NORMA EXCLUSIÓ

SEXE
mascle Femella Intersex

IDENTITAT DE 
GÈNERE

home dona
transsexual

ROL DE 
GÈNERE

home dona noia masculina, noi 
efeminat, etc.

ORIENTACIÓ 
SEXUAL

t'agraden les 
dones

t'agraden els 
homes

lesbiana, gai, bisexual, 
asexual, etc.

PRÀCTIQUES 
SEXUALS

codi heterosexual
estimulació anal als homes, 

parafílies, BDSM, etc.

Per tal  d’entendre la “cadena simbòlica” cal  tenir  present que farem ús de la  paraula 
“norma”, que apareix en el quadre, com aquell  conjunt d’idees i comportaments que 
s’han establert, malauradament, com a fets normalitzats a la nostra societat; no pas 
com aquell conjunt de qüestions reglamentades i legislades per algun estament que té la 
potestat per a fer-ho acordat i  que estableixen, principalment, pautes i sancions de tot 
tipus. Així doncs, la “norma” a la qual aquí es fa referència té a veure únicament amb la 
primera definició, a allò que es considera en certa manera quotidià, no pas a allò que 
esdevé correcte o idoni (ni molt menys!); de fet, el canvi d’aquesta “norma” és l’objectiu 
pel qual treballen i lluiten moltes persones i entitats d’arreu.

En el primer esglaó d’aquesta “cadena simbòlica” hi hauria allò que anomenem com a 
“sexe”. La “norma” establerta socialment conclou que hi ha dos sexes: mascle i femella; 
per tant un individu quan neix és mascle o és femella. Està clar, oi? Però... tothom neix 
100% mascle o 100% femella? 



Per poder respondre aquesta pregunta, caldria parlar sobre els diversos criteris que hi 
ha per distingir el sexe d’una persona:

- sexe genètic / genotípic / cromosòmic: els cromosomes sexuals XX, XY...
- sexe cerebral: hipotàlem, lòbul frontal, activitat neuronal, cos callós...
- sexe gonadal: glàndules sexuals i hormones: testicles/espermatozoides/alt nivell 

de testosterona, o bé ovaris/òvuls/alt nivell d’estrògens.
- sexe  genital: òrgans  sexuals:  interns  (pròstata  o  bé  úter/trompes  de  fal·lopi)  i 

externs (escrot/penis o bé vagina/vulva/clítoris).
- sexe en funció de les característiques sexuals secundàries: desenvolupament 

dels  pits,  pèl  al  cos,  característiques  de  la  veu,  nou,  estructura  òssia, 
musculatura...).

Per a la majoria de persones (la “norma”), socialment es considera que aquests criteris de 
determinació de sexe són “coherents” entre ells i aleshores es classifica les persones sota 
la categoria “mascle” o “femella”. Però, què passa amb les persones que no segueixen un 
patró “coherent”, és a dir, amb aquelles que tenen uns criteris més aviat de mascle i altres 
més aviat de femella? Per exemple: Com categoritzem aquelles persones que neixen amb 
una protuberància en la zona genital que pot tractar-se d’un penis (micropenis) o bé d’un 
clítoris molt gran (macroclitoris)? I aquelles altres que neixen amb un testicle i un ovari? I 
les persones que no tenen les habituals combinacions XX o XY sinó que en presenten 
altres? I aquelles que no se senten homes o dones i que diuen no saber-ho o diuen que 
se senten simplement persona? Per categoritzar totes aquestes persones en “mascle” o 
“femella”,  a  quins  criteris  hauríem  de  donar  prioritat?  Al  genital?  Al  cromosòmic?  Al 
psicològic? I, per què?

Tot aquest ventall de preguntes desemboquen en el fet que no és possible categoritzar 
d’una forma radical que totes les persones són 100% “mascle” o 100% “femella”. 
Per  això,  és  convenient  plantejar-se  que  una  millor  resposta  a  la  pregunta  sobre 
quants  sexes  hi  ha  seria  aquella  que  no  inclou  únicament  els  paràmetres  de 
”mascle” o de “femella”, sinó aquella que afegeix, com a mínim, una nova categoria 
anomenada “intersex”.  Per  “intersex”  s’entendria  aquella  persona que té  uns trets 
sexuals que no es corresponen amb els de les típiques categories de mascle o 
femella, i que socialment es consideren trets ambigus o mixtes. 

Tenint clares aquestes premisses, podríem presentar una definició de “SEXE”.

SEXE:  conjunt  de  característiques  biològiques  a  partir  de  les  quals  es  divideix  els 
individus d’una espècie en mascles, femelles, intersex...

En el  segon esglaó de la  “cadena simbòlica” hi  hauria  allò  que s’identifica  com a 
“gènere”. A diferència del “sexe”, que fa referència a qüestions merament biològiques, el 
“gènere”  té  a  veure  amb  allò  establert  culturalment  i  sociològicament.  Així,  per 
exemple, el fet que una dona tingui la menstruació és una qüestió relativa al sexe i el fet 
que el color rosa s’associi a les nenes és una qüestió relativa a les relacions de gènere, 
així com la simbologia usada convencionalment per representar els homes i les dones, 
etc.



Les relacions de gènere són creadores d’expectatives socials derivades del sexe 
d’una  persona,  és  a  dir,  què  s’espera  d’un  home  i  què  s’espera  d’una  dona. 
D’aquesta forma, marquen allò que és estàndard/normal/acceptat i  qualsevol desviació 
d’aquesta “norma” es considera anormal  i  és sancionada socialment,  ja  sigui  amb un 
insult, amb una mirada despectiva, amb l’aïllament social, amb la discriminació laboral, 
amb una pallissa, amb un comentari condescendent, amb una broma desagradable o amb 
la  patologització  institucionalitzada  (considerant  la  teva  identitat  de  gènere  com  una 
malaltia).

Per tant, seguint la cadena simbòlica en el seu segon esglaó, això voldria dir que després 
d’haver  nascut  clarament  com a mascle  un s’ha de sentir  un home (identitat  de 
gènere),  o bé que després d’haver nascut clarament com a femella  una s’ha de 
sentir una dona. I amb aquesta “lògica” ja tindríem un nou grup de persones excloses: 
les persones transexuals.

Per  tancar  aquest  segon  esglaó  de  la  cadena  simbòlica  identificaríem  les  següents 
definicions:

GÈNERE: conjunt de característiques i rols culturalment associats als sexes.

IDENTITAT DE GÈNERE: és l’autopercepció d’una persona en relació al seu sexe, com 
es presenta en societat i com vol que se la tracti. Pot coincidir, o no, amb la identitat que 
té socialment assignada (home, dona).

El  tercer  esglaó de la  cadena simbòlica fa referència  al  rol  de gènere.  Seguint  les 
pautes  que  s’indicaven  anteriorment,  afegiríem  ara  que:  després  d’haver  nascut 
clarament com a mascle un s’ha de sentir un home (identitat de gènere) i també  ha 
de  comportar-se  com a  home (rol  de  gènere);  o bé  que  després  d’haver  nascut 
clarament com a femella, una s’ha de sentir una dona i s’ha de comportar com una 
dona.  Com es veu en la columna de la dreta del tot de la cadena simbòlica (“exclusió”) 
aquí s’exclouria, entre d’altres, aquelles persones que es consideren socialment “dones 
masculines” i “homes efeminats”.

Per tant, d’aquest tercer esglaó obtindríem la següent definició:

ROL DE GÈNERE: és el conjunt de comportaments, tasques i actituds assignades a les 
persones en funció del seu sexe.

És important destacar que dins d’aquesta filera, la del rol de gènere, trobaríem tots aquells 
moviments  socials  que  lluiten  per  una  veritable  igualtat  home-dona a  tots  els  nivells, 
principalment, el feminisme. 

FEMINISME:  reivindicació  de  la  igualtat  entre  dones  i  homes,  en  considerar  que 
actualment les dones estan discriminades.



En relació  aquest  concepte,  cal  tenir  clar  que  “feminisme” no  és  pas  el  concepte 
homònim  oposat  a  “masclisme”;  en  tot  cas,  la  referència  homònima  oposada  a 
“masclisme” caldria trobar-la en el concepte “femellisme” (reivindicació de la superioritat i 
hegemonia de les dones respecte els homes).

En  el  quart  esglaó  de  la  cadena  simbòlica trobaríem  allò  que  fa  referència  a 
l’orientació sexual. Afegint aquest nou esglaó a la “lògica” de la “norma”, es diria que: qui 
neix mascle, s’ha de sentir home, s’ha de comportar com a home i, tenint en compte ara 
a més l’orientació sexual, li han d’agradar les dones; en l’altre únic supòsit lògic que 
ofereix la cadena simbòlica hi hauria que: qui neix femella, s’ha de sentir dona, s’ha de 
comportar com a home i  li han d’agradar els homes. Així doncs, la cadena simbòlica 
deixa de banda i  exclou totes aquelles persones que són lesbianes, gais,  bisexuals o 
asexuals.

Per últim, en el cinquè esglaó de la cadena simbòlica hi hauria tot allò que fa referència 
a les  pràctiques sexuals. La “norma” conclou que ambdós únics supòsits contemplats 
(“mascle” i “femella”) haurien de comportar-se sota els paràmetres de l’anomenat  “codi 
heterosexual”.  En  aquest  darrer  aspecte  quedarien  excloses  qüestions  com,  per 
exemple: l’estimulació anal als homes, les parafílies, el BDSM, etc.

Per concloure aquesta darrera qüestió, arribaríem a la definició de:

SEXUALITAT: manera de comportar-se respecte l’instint sexual i a la seva satisfacció.

Així  doncs,  observant  novament  la  cadena  simbòlica  conclouríem  que  la  columna 
d’”exclusió”  esdevé força àmplia  i  acaba excloent  un gran nombre de persones de la 
nostra societat. Moltes  persones, col·lectius i entitats treballen per tal que aquesta 
columna d’”exclusió” deixi d’existir i, per tant,  gaudeixin dels mateixos drets, deures i 
acceptació social  que la  resta de persones que s’ajusten a allò establert  en les 
columnes de la “norma”.

Una de les estratègies existents per tal de trencar aquesta barrera de l’exclusió és la 
coeducació. 

COEDUCACIÓ:  model  educatiu  que  té  com a  objectiu  contribuir  a  l’eliminació  dels 
estereotips entre sexes i a les derivades desigualtats que es produeixen per motiu de la 
identitat de gènere i l’orientació sexual de les persones. 

Reconeix i té en compte uns valors culturals i pràctiques tradicionalment associades als 
homes, i unes altres associades tradicionalment a les dones (a diferència de l’educació 
mixta, que no fa distinció entre les persones per motiu del seu sexe). Per això, aplicar el 
model  coeducatiu  no  vol  dir  només que els  nois  i  les  noies  participin  junts  en  una 
mateixa activitat,  sinó que es replantegin noves formes de relació entre ells i elles, i 
inclou la possibilitat  de tracte diferent a persones que tenen interessos i  necessitats 
diferents per motiu del seu sexe o orientació sexual.

Socialment s’equipara el concepte de coeducació al d’educació no sexista.



L 'ex p e riè nc ia  d e  Cas a ls  d e  J ov e s  d e  
Ca ta lu ny a

PONÈNCIA



Jornades  de  lleure  i  sexisme:  Experiència  de  Casals  de  Joves  de 
Catalunya en el treball antisexista

La segona de les sessions de  les  Jornades va  girar  al  voltant  de  l'experiència  de  la 
federació de Casals de Joves de Catalunya, la qual des de fa dos anys van plantejar-se 
iniciar un treball a fons en qüestions de gènere, tant des de l'estructura de la federació 
com directament amb les entitats de base que en formen part. 

Casals i de Joves de Catalunya és una federació que agrupa associacions juvenils que 
fomenten la participació dels i les joves, des de la pròpia organització i sota els principis 
d’autogestió, democràcia, laïcitat i transformació social

El sentit de la federació respon a la voluntat de treballar conjuntament amb la idea que la 
xarxa  d’inèrcies  els  permeti,  a  tots  els  casals,  optimitzar  recursos,  ser  més  capaços 
d’incidir  en les temàtiques que els afecten com a col·lectiu,  intercanviar experiències i 
poder donar suport a tots els projectes que, sota els principis que compartixen, vulguin 
sumar-se.

Els  Casals  són  projectes  juvenils  que,  compromesos  amb  la  societat,  aglutinen  les 
inquietuds dels i les joves. Aquests s'organitzen per dur a terme els seus interessos a 
través de diverses activitats de lleure.

Són, doncs, espais idonis per a desenvolupar accions de reflexió i debat, també en relació 
a la desigualtat de gènere. Accions educatives que permeten el canvi de consciència de la 
joventut, a través de la promoció de esperit crític envers l'entorn. 

Des de fa dos anys, la federació va iniciar el treball en pro de la igualtat real, arran d'una 
reflexió: en els Casals també es reprodueixen situacions de sexisme i de desigualtat. 

La Coral Escobar, membre del secretariat de la federació, ens va explicar amb més detall 
en què consisteix aquest el projecte de gènere que tenen: 

Perquè van decidir començar a treballar?
El Programa de Gènere de Casals de Joves va néixer d'un altre programa que ja existia: 
el programa d'Acció social,  el  qual  ja  es plantejava treballar  temes polítics i  reflexius. 
Tanmateix, cada vegada més, el Gènere va anar ocupant espais del programa i va acabar 
tenint vida pròpia. De fet, van decidir dedicar-hi també personal tècnic, al veure que tenia 
bona acollida. 

A banda, existia una realitat: els Casals de la federació ja ho treballaven, especialment en 
accions de petit format com: la celebració del dia de la dona o del dia de l'Orgull. 
Tanmateix,  calia  que els  Casals  fessin  una reflexió  més profunda i,  més enllà  de les 
accions puntuals, desenvolupessin accions al llarg de l'any i referents a la seva realitat del 
dia a dia. 

Finalment, existia també interès de persones concretes dels Casals en el tema. És dir, 
més enllà d'observar que el  sexisme estava present a les dinàmiques dels Casals,  hi 
havia persones que el percebien, també, en les seves vides privades. Persones que, més 
enllà de la seva vida associativa, ja havien fer la reflexió que el sexisme les oprimia. 



Aquestes  van  ser  les  mateixes  persones  que,  a  partir  de  l'interès,  van  fundar 
Degenerades, un Grup de Treball de la federació que s'ocupés de treballar el gènere. 

Degenerades
El grup de Degenerades, doncs, va néixer amb la voluntat de combinar dels interessos i 
necessitats tant personals (de les persones membres del grup) com a nivell casalero. 

Així, compatibilitzant la mirada de “cap enfora” i “cap endins”, el grup va pensar en quines 
temes volia parlar i, al mateix temps, com havia de fer-ho per apropar la perspectiva de 
gènere als Casals. 

La conclusió en la forma, però, va ser només una: calia formació pel grup i formació pels 
Casals. 
A més, el grup es va dedicar tam a  Altre tema de treballar: Com apropar el discurs als 
casals.

Accions realitzades
• Formació estructura tècnica i secretariat

Si  volien  treballar  el  tema,  calia,  doncs,  començar  amb aquelles  persones que 
actuen  com  a  federació;  és  dir,  calia  començar  per  l'estructura  tècnica  i  el 
secretariat, que són les persones que es dirigeixen als Casals amb l'etiqueta de 
“federació”. Perquè una cosa era clara: si no es connecta la qüestió de gènere amb 
l'experiència personal dels qui ho han de treballar, és impossible, després, poder 
transmetre la importància de la temàtica. 

La formació va constar de dues parts: la primera, enfocada a concretar “quin és el 
problema” i  la  segona,  a revisar  els  materials,  formes de comunicació,  mitjans, 
escrits, etc. que tenia la federació. Es van agafar cartells, webs, llibres, mails per tal 
de diagnosticar fins a quin punt era un tema interioritzat o no. 

• Manteniment de les convocatòries a actes
En la mateixa línia que ja anteriorment feien a la federació, van continuar apostant 
pel treball en xarxa i incentivant la participació dels Casals a actes i convocatòries 
feministes i LGTB. 

• Afegir accions de gènere a les activitats federatives
Més enllà d'allò que fes cada Casal, com a federació, van decidir afegir accions 
(xerrades, tallers, etc) a les activitats que realitzessin com a federació (Trobades de 
Casals, per exemple). 
A banda,  van revisar  les activitats  que ja  feien com a federació  i  van  introduir 
canvis. Un exemple d'això va ser canviar la normativa del torneig de futbito que 
realitzen anualment. 

• Editar una publicació trimestral
Amb la idea de no deixar mai de fer sentir el “run-run” sobre gènere, van decidir 
editar un butlletí pels Casals, amb informació especialitzada. 



Actualitat i perspectives de futur
En l'actualitat tant el programa de gènere com el grup de Degenerades es mantenen. La 
valoració  que fan  és positiva,  tot  i  que consideren que no han estat  assolits  tots  els 
objectius. 

Si bé és cert que la federació ha canviat diversos aspectes de la seva comunicació i ha 
aconseguyit  que  siguin  molts  els  Casals  que  s'hagin  format,  encara  queda  camí  per 
recórrer. 

Així doncs, consideren que el programa, adaptant-se a la realitat , ha de seguir mantenint-
se perquè, si  hi  ha quelcom clar és que el  sexisme no desapareixerà només amb la 
voluntat i, per tant, caldrà seguir ident accions per combatre'l. 



Tea tre  d e  l ' op r im it  pe r t reb a l la r la  
de s igu a l ta t  d e  gè ne re  amb  F i l  a  l 'Ag u l la

TALLER



Enguany les Jornades proposaven explorar el  teatre de l'oprimit com una metodologia 
diferent per treballar el tema de gènere a partir dels conflictes i situacions viscudes tant a 
les nostres entitats com a la nostra vida quotidiana.
A continuació presentem un resum de les diferents activitats realitzades, així com un recull 
d'alguns dels temes sorgits a partir de les propostes dels i les participants. 

EXERCICIS D'ESCALFAMENT

– Ronda de presentacions

– Joc dels herois i heroïnes
– Passar energia al del costat 
– A algú que no està al costat 
– 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.
– Incorporació de noves variacions per part dels participants >

– Bautizo minero (ronda de noms)
Cada persona diu el seu nom amb un ritme i gestos

– En petits grups (5 grups de 5 persones) preparen una coreografia amb els noms i 
ritmes que tenen. Cada grup té un títol: sexe, identitat de gènere, rol de gènere, 
orientació sexual, pràctica sexual.



Rol de gènere

Identitat de gènere

Orientació sexual



Practica sexual

Una noche en Nueva 
Delhi

– Caminem per l'espai, sense fer cercles, parant atenció en el contacte dels nostres 
peus amb el terra i la respiració. 
– Salta, grita.
– Tenim molta pressa
– Se'ns ha perdut alguna cosa i l'estem buscant
– Caminem com profe de tai-chi
– Profe de tai-chi + perdut alguna cosa + pressa
– Caminem com cantant d'òpera
– Inversió: quan digui caminar = stop; stop = caminar.
– Inversió: quan digui crida = salta; salta = crida.
– Retorn a caminar tranquil·lament, conscients de com estem a l'espai. Mirem a 

les persones que trobem.



INTRODUCCIÓ AL TEMA DEL GÈNERE

– Ens parem davant d'una altra persona
– “Ens mirem i ens deixem veure”
– Ens donem la  mà i  quedem estàtics.  Una vegada cadascú va  sortint  de  la 

imatge i completant-la.
– Es para la roda i s'escull una imatge. Tothom la imita. A la de 3 s'improvisa amb 

la veu. Després s'afegeix moviment.
– Nova  parella  i  nova  ronda:  es  torna  a  repetir  l'exercici.  L'argument  de  la 

improvisació ha de ser un conflicte de gènere

REFLEXIONS COMPARTIDES PEL GRUP:

– “Hem tractat tòpics i entre home i dona, tot i ser pocs nois i ser aquí conscients del 
tema. Les noies han fet d'homes però els pocs homes no han canviat el pape”

– “Sempre és la dona l'oprimida”
– “Hem fet tòpics de coses a fer, no hem mirat els nostres sentiments”
– “Agressivitat dels conflictes, sempre des de la baralla i no el diàleg”
– “Discussions, violència de gènere més institucionalitzat.  El  fet  de demanar anar 

ràpid, improvisat, et fa anar a tòpics, a lo evident”. “Això posa en evidència en què 
ens han educat”.

– “Tot i haver fet exercicis de desmecanització abans, segueix ser difícil no recórrer 
als estereotips”.

CONFLICTES DE GÈNERE

– Per  connectar  amb  nosaltres  (en  cercle  d'esquenes  al  centre),  respirem i  ens 
escoltem. Pot ser un tema dolorós i per això hem d'escoltar-nos , per veure on està 
el límit. A vegades en adonem del límit quan l'hem sobrepassat. Per això està el 
grup.

– Recordem una situació relacionada amb “lleure i sexisme”, que no ens agradés.
– Quan tinguem la història anem aixecant la mà.



– Deixar col·locar-se el cos com aquesta situació ens fa sentir.
– 3,2,1, en girem i fem la imatge d'aquest sentiment.
– Sense desmuntar la imatge creem famílies d'imatges, o bé perquè s'hi assembla o 

bé perquè creiem que es complementa (una persona també és família)
– Mirem les famílies > quines paraules ens suggereix

1. Frustració, tristesa, etc.
2. Reflexió, preocupació, dubte, flipant, rallada (no foto)
3. Autoritat, enfado, trencament de la norma, advertència, desafio, indignació
4. Dubte, decepció, reflexió
5. Incredulitat
6. Vergonya aliena, decepció, abatiment, sentiment de culpa, desesperació
7. Cansament, dolor, tristesa, abatiment
8. Ràbia, estrès, contenció
9. Com pot ser possible? No m'ho puc creure. És una broma (núvol manga)

Cada família comparteix les seves idees, s'escull  una i es muntarà una petita escena. 
Quan més concreta millor  (tal  dia,  va passar tal  cosa...).  Cada persona escull  fins on 
s'exposa.
Si falten actors/actrius es poden demanar a altres grups. Es poden unir grups petits i les 
famílies d'un membre es poden unir.

Es presenta cada escena al grup. El grup posa títol a les escenes:

El sillón de la verdad



Opressió de rols

Vibracions

La iaia Fraga



Donde hay pelo hay alegría

 
Es vota amb ulls tancats fins a 2 vegades. S'escull la primera escena.
El grup torna a interpretar l'escena.
Es va aturant els personatges i se'ls pregunta què pensen: globus de pensament.

De què va la història:
– Moni avassallant a les noies. Moni ensenya a les noies que hi  ha tres opcions 

d'estar a la vida. La millor és estar ocupada, i pressuposant que és un noi. No dóna 
opció a les noies a dir si vol jugar o desvetllar la seva privacitat.

Suposem que la monitora realment té intencions de treballar el tema de sexualitat amb les 
noies.
Una participant proposa canvis:

– Pregunta sobre persona (sense sexe definit)
– No defineix si és estar o no estar
– Pregunta què tenen en comú
– Han perdut la part del joc



ELS POLICIES AL CAP 

Aquest personatge té moltes coses al cap. 
Representem les veus (altres polis):

– No ser massa directa, violenta
– Guanyar-se la confiança
– Has d'utilitzar les paraules correctes
– Pregunta, no pressiones
– Preocupación,  que  no  comentan 

errores,  Si  pasa  algo  sería 
responsabilidad mía

– (Anar  en  compte  amb  el  que  dic 
perquè és pot malinterpretar a casa)

VALORACIÓ

Cercle de valoració (espatlla amb espatlla):
“Violento,  reflexión,  espia,  desihibició,  intensitat,  veu,  espontaneïtat,  fluyendo, 
ganes de més, comunicació, transformació, participació, ridícul, llibertat, confiança, 
anàlisis, sintonia, sorpresa”. 

www.filalagulla.org
sara@filalagulla.org

 

http://www.filalagulla.org/
mailto:sara@filalagulla.org


Miqu e l  M is s é ,  a c t iv is ta  T ran s
E du rne  i  M ír ia m, As s o c iac ió  Ca nd e la

Ma no lo  Ga leo te , Cas a l  d e  J ov e s  Ob riu  Pa s
A ma t, Es p la i  B ru ix es  i  B ru ix o ts

TAULA D'EXPERIÈNCIES



A la tarda, de 16h a 18h vam presentar una taula d'experiències amb la participació de 
persones que venien tant del món del lleure com del món de l'activisme feminista i trans. A 
partir de les seves intervencions es van obrir algunes reflexions al voltant de la influència 
de  les  entitats  educatives  i  al  voltant  de  com la  seva acció  no  sempre  té  present  la 
perspectiva de gènere. 

Miquel Missé
Sociòleg i activista trans. Ha estat membre de diferents col·lectius i forma part de la xarxa  
de  lluita  per  la  despatologització  de  la  transexualitat.  Ha  treballat  en  la  investigació  
Transitant  per  les  fronteres  del  gènere, de  l'Observatori  Català  de  la  Joventut  i   ha  
coordinat el llibre El género desordenado. 

La primera ponència de la taula va ser la del Miquel Missé que, des del seu activisme i 
des de la seva experiència com a investigador en el projecte Transitant per les fronteres 
del gènere, ens va transmetre algunes reflexions. 

Interès  i  por  pel  tema,  al 
mateix temps
Una  de  les  idees  que  ens  va 
Transmetre  el  Miquel,  va  ser 
que  l'interès  per  treballar  les 
desigualtat  de  gènere  ha 
crescut  en  diversos  sectors; 
també  en  el  del  lleure. 
Tanmateix,  va  expressar  que 
les  pors  a  que  no  sempre 
tothom  entengui  l'interès 
(especialment  part  dels  equips 
d'educadors/ores) fa que sovint 
no en llancem a la piscina. 

Accions específiques i accions transversals
Una altra de les idees va ser sobre el “com”. Sovint, quan les associacions es plantegen 
les intervencions educatives des d'una perspectiva de gènere, ràpidament surten idees 
com:  barrejar nois i noies a les activitats, fer jocs simbòlics, barrejar les disfresses del 
bagul,  fer  un  taller  de  maquillatge,  fer  un  videofòrum sobre  la  temàtica,  etc.  És  dir, 
intervenen a partir d'activitats concretes “sobre gènere”
Tanmateix,  el  Miquel  apuntava els riscos de fer activitats específiques per a persones 
LGTB, ja que la conseqüència d'aquest fet pot ser justament que aquestes persones se 
sentin excessivament destacades. 

En aquesta línia,  sembla ser que la millor opció és treballar  la perspectiva feminista i 
LGTB des de la quotidianitat i, per tant, no fent modificacions en el programa, pel simple 
fet que hi hagi persones al grup, les quals identifiquem com a LGTB o bé perquè un dia 
puntual s'ha considerat que és un tema a treballar. 



Podríem dir que valorem si la dinàmica d'una entitat, en quant a perspectiva de gènere, és 
adequada o no, en funció de si  la feina que s'hi  realitza es desenvolupa en totes les 
accions de manera integrada. 

Desdramatitzem el procés de recerca d'identitat d'infants i joves 
Els joves i infants tenen diverses identitats sexuals al llarg de la vida; és dir, de la mateixa 
manera que amb d'altres identitats, les identitats sexuals es construeixen amb temps i 
poden anar variant. Això significa, doncs, que aquests processos no tenen perquè ser 
associats a problemes mèdics o psicològics. Allò que provoca angoixa no és la recerca de 
la identitat, sinó la pressió que suposa haver d'estar “segur/a” de qui ets (home o dona) i 
qui t'agrada.  
En aquest sentit, per tant, allò que és important és aproximar-se a la qüestió escoltant la 
veu dels i les infants i no tant la dels pares i mares. 

Finalment, i a mode de reflexió, el Miquel va deixar un interrogant sobre la taula: Hem de 
fer colònies específiques per trans?
Existeixen experiències positives en aquest sentit. El cas és que es pot educar en espais 
amb pluralitat d'identitats (com ho són els agrupaments, casals de joves i esplais), però 
que massa sovint no es té en compte la perspectiva trans. Més enllà de ser sensibles a 
les opressions sorgides d'un sistema patriarcal, és cert que, quan parlem de gènere a les 
entitats,  sovint  pensem en les  diferencies  entre  homes i  dones o en les preferències 
sexuals, i, en canvi, són poques les vegades pensem en el col·lectiu trans. 
Podem trobar un exemple en l'ús del llenguatge: per integrar la perspectiva de gènere  a 
les entitats, de vegades parlem en femení i, si bé això pot tenir l'objectiu de  tractament 
igualitari, no tenim present que, per a les persones trans masculines, pot significar que no 
se sentin reconegudes. 
Com aquest, hi ha d'altres exemples que ens fan plantejar que amb la “bona intenció” no 
n'hi ha prou i que cal un treball de fons perquè en els espais on ens associem, totes les 
persones (independentment de les seves identitats o preferències) se'n sentin part.   



Edurne i Míriam
Expertes en gènere i formadores en l'àmbit. Membres de l'Associació Candela. 

La Míriam i l'Edurne ens van presentar la seva entitat i van explicar que la seva activitat 
principal era formativa: tallers, accions de carrer, assessoria online, edicions de materials 
pedagògics i didàctics, etc. Com a exemple d'un dels seus àmbits d'intervenció ens van 
explicar que havien treballat amb diferents casals de joves a partir de tallers diversos per 
a la conscienciació d'aquestes entitats. 

Seguin el fil de la intervenció del Miquel, la Míriam i l'Edurne ens van explicar que elles 
tenien molt clar que el gènere s'ha de treballar des de la globalitat i com abans millor (en 
clau preventiva), però que calien al mateix temps accions per la presa de consciència 
(tallers o formacions que tinguessin com a objectiu fer visibles les accions que fem de 
manera  inconscient  i  que  són  fruit 
de la lògica sexista) 

La  seva  associació  té  una 
perspectiva feminista, perquè lluiten 
contra la discriminació de gènere, i 
comunitària,  perquè  treballen  amb 
tots  els  agents  socialitzadors 
(infants,  mestres,  educadors/ores, 
monitors/ores, etc.). També ens van 
explicar que una altra de les seves 
característiques és que treballen la 
coeducació  des  de  la  vivència 
personal, ja que consideren que ha 
de ser des d'allò que les persones 
senten  i  viuen,  des  d'on  es  pot 
sintonitzar  amb  el  conflicte  de 
gènere. 

De l'experiència amb casals de joves de Catalunya van valorar, especialment, el fet de 
desmarcar-se de la idea de taller puntual i desenvolupar un projecte d'accions contínues, 
així com el valor multiplicador que té la feina realitzada amb grups de joves que estan en 
contacte amb d'altres. 

Considerant  l'experiència  com  a  exemple,  van  explicar  que  les  accions  puntuals  no 
permeten assolir els resultats esperats i que, per tant, cal defugir de les “accions-bolet” si 
es vol fer una feina en profunditat. 

Finalment van obrir el debat sobre la segregació d'espais i, de nou, van explicar que la 
clau  és  la  combinació  d'estratègies:  usar  la  segregació  i  al  mateix  temps,  els  espais 
mixtes. Van explicar que en determinats moments és necessari tenir espais de treball amb 
dones i amb homes per separat, no tant per la diferenciació d'identitats, sinó més en tant 
que usar estratègies diferents per arribar a objectius iguals. Van explicar que, en moments 
donats,  és  bo  apropar-se  a  les  diferents  perspectives  perquè,  com que  les  cares  de 
l'opressió són diferents, la manera de fer-les conscients també pot ser diferent. 



Manolo Galeote. 
Soci del Casal de Joves Obriu Pas
El Manolo ens va explicar l'experiència del Casal de Joves Obriu Pas a l'hora de treballar 
el gènere i quines fases van seguir: 

Elecció del tema
Inicialment van començar a treballar el tema com a centre d'interès de tres entitats que 
formen part del mateix ateneu (un esplai, un casal de joves i un casal popular) i, fruit 
d'aquesta iniciativa, cada entitat va programar accions a desenvolupar. 

Formació introductòria: connectar-se amb el tema
Tanmateix,  abans  de  desenvolupar  cap  acció,  les  tres  entitats  es  van  ajuntar  per  a 
realitzar una formació introductòria, la qual tenia com a objectiu prendre consciència de 
que no existeix igualtat real entre les persones, pel que fa a la qüestió del gènere. 

Formacions específiques
Més endavant, però, el Casal va programar diferents formacions per les persones sòcies, 
les quals van desencadenar en dues conseqüències: 
La  primera,  que  les  persones  formades  van  adquirir  habilitats  i  coneixements  per  a 
analitzar la realitat del Casal des de la perspectiva de gènere. 
La segona, que, sense que fos de manera programada, es van obrir  alguns debats a 
l'assemblea de l'entitat a partir d'observar l'interès i com havien anat les sessions. Un dels 
motius,  per  exemple,  que  va  generar  debat,  va  ser  que  en  alguna  de  les  sessions 
formatives només hi van assistir dones (quan, en realitat, la formació estava dirigida a 
tothom)

Accions des del Casal cap enfora
A banda de la part  formativa, el  Casal va desenvolupar accions amb les persones de 
l'institut  amb  el  qual  treballen  habitualment,  anant  a  les  hores  de  pati  a  fer  tallers  i 
convidant a les persones de l'institut a col·laborar amb el Casal. 
Com que la  campanya que van realitzar es deia  “Dale puerta al  género”,  una de les 
accions va ser agafar la porta del lavabo del casal i portar-la a l'institut perquè totes i tots 
adolescents la decoressin amb frases significatives relacionades amb la desigualtat. De 
fet,  en l'actualitat,  la porta del lavabo d'Obriu Pas reflexa la perspectiva de la gent de 
Barberà i dels adolescents sobre aquest tema.

Accions del Casal cap endins
A banda de les formacions desenvolupades per Candela, el casal va obrir una reflexió 
específica, fruit  d'observar que moltes tasques estaven assignades a noies i d'altres a 
nois. 
Assumint  que  aquesta  era  una  realitat  i  que  les  persones  del  Casal  compartien 
l'observació, van decidir fer formacions sobre les tasques, per tal que “tothom aprengués 
a fer de tot”. A tall d'exemple, es va fer un taller de muntatge d'equips de so, amb l'objectiu 
que  les  noies  també  poguessin  desenvolupar  aquesta  tasca,  així  com  un  taller 
d'organització del sopars/dinars populars,  per tal  que els nois poguessin desenvolupar 
aquesta funció. 
A banda, van programar activitats i debats, com a Casal, per reflexionar sobre temes com 
la influència de la publicitat i les sèries de televisió o l'ús del llenguatge. 



Amat
Monitor de l'Esplai Bruixes i Bruixots
L'última intervenció de la taula va ser la de l'Amat, de l'esplai Bruixes i Bruixots. La seva 
experiència en el treball de gènere a l'esplai partia d'algunes reflexions prèvies: 

Vivim en una societat que normativitza, classifica i demonitza perfils. Una societat en la  
qual  hi  ha una clara definició de normalitat,  que estableix una línia entre allò que és  
normal i allò que no ho és. Per dir-ho d'alguna manera, la societat està marcada per una  

visió dicotòmica de la mateixa: “allò normal” vs.  
“la  resta”,  és  dir,  s'estableix  una  binomi  entre  
normalitat  i  anormalitat,  que  no  contempla  el  
gris. Si no ets normal, necessàriament has de 
ser anormal.   I  aquesta visió del món s'aplica  
també a la identitat sexual. O ets normal (hetero,  
home o dona, amb genitals que es corresponen 
a la teva identitat, etc.) o ets un “bitxo raro”. 

A  més,  la  societat  no  només  té  una  visió  
dicotòmica del món, sinó que educa en aquest  
mateix  sentit;  també  en  els  espais  educatius  
s'explica i  s'ensenya que el  món funciona així,  
que  hi  ha  una  sèrie  de  persones  normals  i  
d'altres que no ho són. 

Partint d'aquestes reflexions, doncs, l'esplai Bruixes i Bruixots va decidir afrontar el tema i 
es va plantejar anar a contracorrent: deseducar per educar. Així, van plantejar una sèrie 
d'activitats que tinguessin com a objectius l'eliminació de categories i classificacions i la 
creació d'estructures adaptades a la realitat diversa. 

En aquest sentit, l'exemple que l'Amat ens va explicar va ser sobre unes colònies que 
havien  realitzat  en  què  el  centre  d'interès  estava  relacionat  amb  una  comunitat  de 
“persones boges”. La idea era que eles nens i nenes s'apropessin a aquestes persones 
per evidenciar que “la bogeria és subjectiva”. I a partir d'aquí, reflexionàvem sobre el marc 
normatiu.

Als adjectius “boig” o “boja” els havien associat una imatge concreta que l'única cosa que 
provocava  era  rebuig.  Tanmateix,  quan  els  nens/es  van  conèixer  a  les  suposades 
“persones boges”, van adonar-se que els despertaven simpatia i que, per tant, el rebuig 
venia més de les imatges que s'havien fet que de la realitat. 

Així, a l'Esplai Bruixes i Bruixots van apostar per la desconstrucció de marcs (o sigui, no 
es tractava de classificar a les persones boges en subcategories o de buscar-los un nou 
adjectiu), sinó que del que es tractava era d'integrar-les com a persones, sense més. 

I a partir d'aquesta reflexió, la idea és poder-nos qüestionar altres categories relacionades 
amb la identitat sexual (què vol dir home o dona per exemple?)
Segons l'Esplai Bruixes i Bruixots, només si som capaços i capaces de desfer-nos de les 
categories, serem capaços i capaces de construir-ne de noves més còmodes pera tothom. 



REFLEXIONS I DEBAT

Després de les intervencions, es va obrir un debat, a partir del qual van sortir les següents 
intervencions: 

• Com a educadors i educadores ens podem trobar amb què, quan deseduquem en 
un espai com el de la nostra associació, podem generar un conflicte als nois/es 
amb  els  qui  treballem,  doncs  la  resta  de  mons  on  es  socialitzen  segueixen 
l'esquema categòric tradicional. Tanmateix, la idea no és destruir-ho tot o fer sentir 
malament a les persones. La idea és donar eines per enfocar de manera diferent la 
realitat i facilitar que quan infants i joves es trobin  amb aquesta, hagin adquirit una 
nova mirada. 

• Sovint plantegem el tema del gènere com quelcom negatiu; amb la idea de rerefons 
de “el  món està fatal  i  nosaltres en som culpables”.  Tanmateix,  alliberar-se del 
sexisme també es pot plantejar com quelcom positiu, com una possibilitat en la 
qual tothom hi guanya. Per tant, no es tracta només de plantejar el conflicte que 
existeix, sinó, al mateix temps, de  proposar opcions pel canvi.

• Com que  els  agents  educatius  són  múltiples  i  els  nens/es  o  joves  no  només 
aprenen a la nostra associació, cal que treballem amb la resta. En aquest sentit, el 
treball amb mares i pares és imprescindible, doncs la nostra línia educativa ha de 
poder-se desenvolupar segons la nostra visió del món, sense que això suposi que 
les famílies deixin de portar a joves i infants a les nostres entitats. És una qüestió 
d'equilibri entre el nostre ideari i la possibilitat d'accedir a les famílies. 

• Cal que combinem activitats específiques amb activitats de formigueta, quotidianes, 
que canviïn actituds, maneres de fer, rols... I això com? Analitzant el llenguatge, el 
rol dels referents, els repartiments dels papers en el dia a dia, etc. 
Aquí alguns exemples que van sortir: 

 Canviar  la  manera de parlar:  tenir  el  “xip”  sempre posat  i   avisar  als 
companys/es quan no ho fan

 Gestionar bé els espais de joc lliure d'infants i joves (que fàcilment es 
segreguen ) fàcil)

 Preguntar de manera adequada, neutra.
 Planificar constantment activitats amb perspectiva de gènere
 Valorar les desigualtats específiques del grup, conèixer-lo bé i treballar 

aquestes desigualtats per corregir-les
 Buscar recursos didàctics. La xarxa en va plena!
 Plantejar-se  com  ens  distribuïm  els  rols.  Qui  porta  la  brúixola  a  les 

excursions?  I  qui  es  queda  amb  el  grup  que  camina  més  lent?  Qui 
proposa jugar a futbol?

 Formar-nos com a equips de persones que estem educant. 



 PROPOSTES DE FUTUR



La reflexió de propostes de futur es va realitzar a tres nivells diferents: per als participants 
de forma individual o personal, per a la seva entitat i, finalment, per al treball en xarxa.

En un primer moment, es va deixar espai per reflexionar individualment. Posteriorment, es 
van compartir les propostes en grups de quatre, formats per persones que no fossin de la 
mateixa entitat. Per acabar, es va posar en comú en plenari.

individual entitat xarxa

- Formar-me e informar-me
-  Introduir  el  tema amb  els 
grups d'iguals
- Ser capaç d'encendre foc
-  Ment  més  oberta, 
l'aprenentatge no acaba mai. 
El que ens va servir un cop 
potser  ja  no  ens  serveix 
demà perquè treballem amb 
persones.  Cal  que  vulguem 
aprendre  constantment  per 
poder anar més enllà. 
- Utilització del llenguatge no 
sexista
-  Reflexió  sobre  prejudicis 
propis sobre un mateix
- No amagar-se (4 similars)
- Exterioritzar discurs a l'hora 
de la pràctica
- Revisió permanent
-  No  tenir  por  a  equivocar-
nos
-  Microrevolucions  al  nostre 
entorn:  fer  conscients  a  les 
altres  persones  de  que  les 
coses poden ser conscients
-  Compartir  temes 
sentimentals  amb  altres 
“nois” amics
- Responsabilitat de portar el 
discurs que tenim clar i que 
creiem  que  és  el  vàlid  a 
altres  llocs:  família,  veïns, 
barri, amics i amigues...
-  Tenir  el  mateix  tipus  de 
converses amb nois i noies
-  Prendre  consciència  dels 
propis errors

-  Crear  grup  estable  per 
treballar temes de gènere a 
les  entitats  de  base,  per 
qüestionar el nostre quotidià
- Ser coherents entre discurs 
i forma de treballar
-  Intentar  fer  aportacions 
personals a l'entitat
- Revisar com està la nostra 
entitat
-  Formació  i  debat  intern 
amb els propis monitors
-  Treball  amb  infants  i 
famílies
-  No  centrar-nos  en 
formacions  només  en  dies 
concrets,  sinó  al  llarg  de 
l'any
- Detectar als grups estables 
si hi ha violències per a que 
els  activistes  hi  intervinguin 
directament
-  Replantejar  els  rols  de 
l'estructura tècnica (ACJ)
-Activitats  que  promoguin 
respecte  cap  a  totes 
orientacions  sexuals 
(lúdiques,  exemple  de  colla 
castellera)
-  Treball  sensibilització  amb 
entorn 

-  A  nivell  de  Casals  de 
Joves, treballar amb el grup 
d'acció  social  de  forma 
conjunta
-  Assemblea  Terrassenca 
d'Entitats  de  Lleure  > 
incloure  el  gènere  com  un 
dels  objectius  d'aquesta 
plataforma
-  Autoformació  i  posada  en 
comú amb altres entitats
-  Formacions  més 
pràctiques,  per  saber  com 
actuar en el dia a dia
- Compartir casos, per veure 
diferents  maneres  de 
reaccionar  (reals,  tot  i  que 
no van funcionar bé)
-  Que  després  es  pugui 
recollir  en  algun  document 
per  a  que  serveixi  com  a 
recurs  (inspiració)  per  a 
altres.
- Demanar ajuda
- Intercanvi d'experiències
-  Accions  més  visibles  i 
potents de cara enfora
-  Aprofitar  el  bloc  per 
compartir  eines  i 
experiències  per  treballar 
això  (penjar  fotos  de  micro 
terroristes:  ex.  Imatge  del 
lavabo).
- Construir 3r Jornades entre 
tots i totes
-  Posar-nos en  contact  tots 
de  manera  que  puguem 
contactar  quan  ho 
necessitem  >  tenir  lloc  on 
adreçar-te i fer la cerca



DEBAT

Durant el debat van sorgir diversos 
temes  i  es  van  obrir  diverses 
preguntes:

• Hi  ha  molts  altres  factors 
que  no  tenim  en  compte, 
com els gustos propis.

• En aquests casos, cal forçar 
les coses? Per exemple: cal 
forçar  equips  mixtes  d'un 
esport?

• El missatge idealment ha de 
ser  que  les  persones 
(infants i joves) amb qui treballem escullen pel que senten, i no perquè els toca.

• Una opció podria ser proposar activitats que els engresqui a tots per igual, per tant, 
tots implicats per igual. Jugar un joc diferent que no juguin enlloc més i que no 
pugui relacionar-se exclusivament amb nois/noies

• Quan el joc és lliure, és lliure. Si té massa indicacions, ja no és lliure. Si es treballa 
el tema en altres espais, en el temps lliure ja es reflectirà.

• Cal treure ferro al tema llenguatge. És important pel tema visibilitat, però no crec 
que sigui transformador de per sí.

• Llenguatge és important, però no ens podem quedar aquí. Allò important són les 
relacions i els sentiments (tema que encara està mot verd).

• Destacar que allò que cal treballar són l'autoestima i les emocions.
• Hem de conscients que treballar tot això amb el grup de monis no serà fàcil. Ens 

hem de continuar donant ànims! Quan sortim d'aquí molt animats i animades, i ens 
topem amb la realitat, no serà tant fàcil.

Dinamitzat:
http://candela.pimienta.org
ass_candela@yahoo.es 

CONCLUSIONS
• Continua sent rellevant repetir aquestes Jornades, mantenir l'espai de trobada.
• Serà enriquidor si anem canviant persones que xerren i comparteixen experiències 

amb nosaltres

Bloc: lleureisexisme.wordpress.com     
El bloc servirà per penjar les conclusions de l'any passat i aquest. Serà un espai dinàmic 
on  la  gent  pugui  compartir  les  seves  experiències.  Queda  per  veure  si  es  penjaran 
recursos.
Es fa un recordatori: existència de càpsules a mida sobre gènere que s'adeqüen a les 
necessitats de cada entitat.

mailto:ass_candela@yahoo.es
http://candela.pimienta.org/

