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L'Associació de Casals de Joves de Catalunya, l'Escola
Lliure el Sol i Esplac són entitats d'associacionisme
educatiu agrupades sota l'ideal de laïcitat i transformació
social. Tanmateix, també són espais col·lectius i de
relació on es reprodueixen tots aquells mecanismes
d'opressió apresos durant la nostra socialització en una
societat sexista i heterocentrada. El foment de
l'autorganització, el desenvolupament de la consciència
crítica i l'ideal de capacitació esdevenen qüestions
fonamentals per a assolir molts dels nostres objectius
educatius.
Però amb això no n'hi ha prou. Hem de fer xarxa.
A la primera edició de les Jornades de lleure i sexisme'10
vam començar a traçar aliances amb el moviment
feminista i LGTBI. Haurem de caminar plegades per a
evidenciar el sexisme en una suposada societat
igualitària.
També ens vam trobar amb d'altres entitats
d'associacionisme educatiu i ens vam adonar de la
urgència de posar sobre la taula un debat rigorós sobre
com combatre el sexisme a les nostres entitats, de
compartir recursos, d'intercanviar experiències etc...
A més, vam parlar de la necessitat de treballar contra
la desigualtat de gènere des d'una òptica vivencial i
positiva, intentant trencar amb el discurs institucional,
anant més enllà de la lògica maniquea víctimes/botxins
que fan servir els mass media en el tractament de la
violència de gènere.

Partir d'un anàlisi estructural del model tradicional de

De 11 a 12h

família, de la divisió sexual del treball o d'uns rols de

Experiència de treball Antisexista a Casals de Joves
de Catalunya.

gènere massa estrictes, ens ajudarà en la nostra tasca.
En resum, vam adonar-nos que el sexisme no s'esvairà
de les nostres vides associatives pel simple fet de
desitjar-ho; calen compromisos polítics per tal
d'aconseguir-ho. És a dir, fins que no fem l'esforç de
posar aquesta realitat conflictiva sobre la taula per a
qüestionar-la i boicotejar-la, seguirem reproduint el
sexisme.
Amb aquesta segona edició pretenem compartir les
iniciatives de treball que s'hagin dut a terme, enfortir la
xarxa antisexista al llarg de la geografia catalana i definir
futurs compromisos de treball conjunt.

- Fomentar el compromís de les entitats d'associacionisme educatiu envers la lluita contra el sexisme i l'homofòbia.
- Intercanviar plantejaments, recursos i estratègies amb
el moviment feminista i LGTBI.
- Potenciar la creació i continuïtat d'un espai conjunt de
treball.

De 10 a 14h
El sexisme a les entitats d'associacionisme educatiu.
Estratègies col·lectives per a combatre'l.
De 10 a 11h
Per què és important treballar el sexisme a les
entitats d'associacionisme educatiu?
A càrrec d'Esplac, Casals de Joves de Catalunya i Escola
Lliure el Sol.

Ponència a càrrec de De-generades, Grup de gènere
de Casals de Joves de Catalunya.
De 12:30 a 14h
Teatre Social
De 16 a 18h
Taula antisexista. Amb la participació de:
- Miquel Missé, activista trans.
- Associació Candela.
- Fil a l'Agulla.
- Esplai Bruixes i Bruixots.
- Casal de Joves Obriu Pas.
- Marta López, de Casals de Joves de Catalunya.
De 18 a 20h
Propostes de Futur.
Continuem ideant propostes de treball conjunt entre les
diferents associacions educatives i les entitats feministes
i LGTBI. En aquesta segona part de la tarda realitzarem
una dinàmica per a la construcció d'espais d'intercanvi
de projectes en comú.

Associacions, professionals i individualitats que treballin
en el món del lleure juvenil i infantil. Associacions,
col·lectius i activistes LGTBI i feministes.

