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1. In
ntroducció
ó: per què considerem
c
m necessàrria aquesta
a guia?

C
Cíviic Sagrada Família, des
d
de la sseva obertu
ura el 1997
7, es va esspecialitzar en temàtiq
ques
El Centre
rela
acionades a
amb el gèn
nere i, am
mb el temp s, la interrculturalitatt i, per aixxò, gran part de la seva
s
prog
gramació giira a l’entorn d’aqueste
es dues vesssants.
Des
sprés de totts aquests anys de recorregut ess considera que s’ha arribat
a
en uun puntd’infllexió en què és
necessari refle
exionar, revisar i replan
ntejar les líínies d’espe
ecialització del centre, ja que els canvis soccials,
e polítiques públiques,, etc. fan q
que les inq
quietuds sig
guin ara unnes altres, que els àm
mbits
econòmics, de
ctuació s’am
mpliïn, i que
e, en definittiva, el cen tre s’hagi d’adaptar
d
a la nova sittuació per cobrir
c
les no
oves
d’ac
necessitats.
2
es va
a posar en
n marxa aq
quest procé
és de reno
ovació, que
e es va ini ciar amb l'elaboració d'un
El 2013
document glob
bal: el Proje
ecte d’espe
ecialització
ó en gènerre del Centtre Cívic S
Sagrada Fa
amília. A tra
avés
quest docum
ment estratè
ègic, el cen
ntre es dota
a d’un marc
c d'acció cla
ar per als annys vinents
s i, a la vegada,
d’aq
crea
a un projectte que anirà
à creixent al llarg del te
emps. És un
n projecte evolutiu
e
i acuumulatiu.
P
d’esspecialitzacció fixa com
m aobjectiu e
estratègic del
d Centre Cívic
C
Sagradda Família:
El Projecte
“[...] essdevenir un centre especialitzat i de referè
ència en els
s temes dee gènere, perquè
p
es vagi
transforrmant en un
u veritable
e laboratori d'experime
entació i un
n nucli agluutinador de
e les veus més
innovad
dores en aq
quest àmbit..”
Tam
mbé s’estab
bleix que, per aconseguir aque
est objectiu
u general, el treball ddels properrs anys ha
a de
prom
moure duess línies de trreball, que han de ser complemen
ntàries i han
n d’estar vinnculades:



Cap a la ciutadan
nia: aprofundir i innovarr l'oferta cultural en aquestes tem
màtiques
Cap a l’organitza
ació intern
na del cen
ntre: fomen
ntar una mirada
m
de ggènere i unes
u
pràctiq
ques
professsionals de promoció de
e la igualtat en el funcio
onament dia
ari de l'equipp

omoció real i sosteniblle de la igu
ualtat de gè
ènere és necessari
n
quue les dues línies d’a
acció
Per a una pro
coexisteixin.
m a part de
e la implementació de la segona línia d’acciió centrada en el trebaall intern de
e l’organitza
ació,
Com
des del mes de
e maig fins al novembrre de 2013, l'equip del Centre Cív
vic va particcipar en un primer cicle
e de
form
mació i sen
nsibilització
ó sobre gè
ènere. De fe
et, l'equip d'un
d
centre cívic
c
és un agent central de prom
moció
de valors de p
proximitat i,
i per tant, és indispe
ensable pro
omoure pro
ocessos de formació i sensibilitzzació
perq
què els can
nvis de mentalitat es reflecteixin
r
sobre el trreball que cada
c
personna de l'equ
uip fa en el seu
àmb
bit d'actuaciió.
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Aqu
uest cicle inttroductori de formació i sensibilitzzació sobre gènere va tenir
t
com a objectius específics:
e





Introduiir un marc teòric i conc
ceptual sobrre la igualta
at de gènere
e
Sensibilitzar el perrsonal del ce
entre sobre
e el potencia
al transform
mador de gèènere
Donar a conèixer algunes ein
nes d'anàlissi per incorrporar la pe
erspectiva dde gènere en
e el treball del
centre i compartir experièncie
e
es i dubtes ssobre aques
st tema
Contribuir en l’elab
boració d’un
n documentt base del centre sobre
e igualtat dee gènere

És, doncs, grà
àcies al procés de recerca i teorittzació per fer
f el projecte d’especcialització del
d centre i a la
partticipació acttiva de l'equ
uip en les sessions
s
de
e formació i sensibilitza
ació que ess va elabora
ar aquesta guia.
g
Creiem que aq
quest aspeccte atribueix
x un caràcte
er original i innovador
i
a la guia, coom a intent de donar fo
orma
n procés pa
articipatiu qu
ue va ser to
ot un repte.
a un
Perr què es va identificarr la necess
sitat d'elabo
orar una gu
uia com aq
questa? Peerquè durant el procés, ens
m adonar qu
ue podia ser molt útil te
enir a l’abasst un full de
e ruta que ens
e orientéss al llarg del camí ambiciós
vam
que
e hem emprès. Un docu
ument que pogués do
onar pautes concrete
es d'actuacció i ajudar-nos a conte
estar
a la
a pregunta ssobre com podem fom
mentar la iigualtat de gènere de
es de la no
ostra actuació quotidiana
com
m a centre c
cívic?
a altra raó q
que ens va impulsar
i
a elaborar
e
aq
questa guia té a veure amb
a
la sosstenibilitat i efectivitatt del
Una
procés d’espe
ecialització
ó de gènerre. Volem d
dotar-nos d’’un docume
ent que fixi les pautes
s concretes que
em identifica
ant perquè puguin
p
esta
ar disponible
es i clares en
e qualsevo
ol moment, més enllà dels canvis que
ane
pugui haver-hi al centre. A més a mé
és, necessiitem una eina com aqu
uesta per eevitar el risc
c d’“evaporració
g
en
n altres para
aules, per evitar
e
que e
els objectius
s de promoc
ció de gèneere que ens hem fixat en
e el
de gènere”,
projecte s’acab
bin diluint i no
n arribin mai
m a concre
etar-se.
ant tot el 20
014 i el 2015 hem se
eguit el cam
mí comença
at el 2013 i hem orga
anitzat reun
nions
Per això, dura
e seguimentt i de sensib
bilització (tre
es cops l'an
ny) amb els objectius eespecífics se
egüents:
periòdiques de




Treballa
ar sobre sittuacions concretes que
e presenti l'equip
l
per analitzar-less i proposa
ar conjuntam
ment
estratèg
gies per pro
omoure la ig
gualtat de g
gènere.
Seguir ssensibilitzant i formantt sobre les e
eines disponibles per avançar
a
en la promoció
ó de la igua
altat.
Afegir i modificar les
l pautes que presen
ntem en aquest docum
ment, perquuè continuïn
n sent una eina
daptable alss canvis i a les noves necessitats
s que es viu
uen al centre
re. Per això plantegem una
viva i ad
revisió continuad
da del proje
ecte.

uia sigui un
na eina acla
aridora i orientadora, però que al
a mateix te
emps
En definitiva, vvolem que aquesta gu
gui a la nosstra disposicció cada ve
egada que d
detectem un
n nou element que no havíem considerat o quan
q
estig
iden
ntifiquem més estratèg
gies d'acció per comparrtir.
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2. Debate
ent entorn del
d gènere
En aquest ap
partat de la
a guia, es presenta una reflex
xió sobre algunes
a
dee les princiipals qüesttions
rela
acionades a
amb la igua
altat de gèn
nere i els d
drets de le
es dones qu
ue es van treballar du
urant el pro
océs
d’es
specialització de gènere. Així don
ncs s’hi incllouen tant les
l reflexion
ns maduraddes durant el procés en
e el
seu conjunt, co
om els teme
es que es van
v tractar d
durant les sessions
s
de
e formació i sensibilitza
ació que ess van
fer amb
a
l’equip
p. A més a més,
m
les refflexions van
n acompany
yades de re
ecursos en línia, per poder
p
aprofu
undir
en els
e temes que es prese
enten.
Tots
s i totes ens construïm
m des de la
a infància co
ondicionats
s i condicion
nades per aaixò que la nostra soccietat
espera d’un ne
en/home i d’una nena/d
dona. Els ro
ols i estere
eotips de gè
ènere encaasellen les persones
p
en
n les
cate
egories hom
me/dona, qu
ue limiten la
a nostra llib
bertat de de
esenvolupar-nos i quee també limiten les nosstres
opo
ortunitats. El pensamen
nt modern occidental,
o
des de la Il·lustració, s’ha basatt en una es
stricta divisió de
la concepció
c
d
de l’“home” i de la “do
ona”. Així, m
mentre els homes es relacionaveen amb l’espai públic
c (la
política, l’econo
omia, el treball) i amb la racional itat, les don
nes s’havien de constrruir vinculad
des amb l’espai
priv
vat (la llar, la cura de la
a família) i amb
a
la natu
ura (la irracionalitat, la impulsivitatt, etc.).
De fet,
f si ens fixem en la frase
f
que simbolitza le
es conquiste
es de la Revolució Fraancesa: “Llibertat, igua
altat i
frate
ernitat”, veu
urem com, al final, no
omés es va
a tractar d’’un pacte entre
e
homees, ja que les dones van
que
edar totalme
ent exclosess dels drets
s civils i políítics, fins al punt que se’ls
s
va neggar, entre d’’altres cose
es, el
drett al vot i, en definitiva, l’estatus de
e ciutadaness.

p://especialisstaeniguald
dad.blogspo
ot.com.es/20
014/07/la-re
evolucion-frrancesa-y-laas-mujeres..html
http

bies que...?
?
Sab
ars de la modernitat, el
e 1762 va eescriure un text foname
ental
Jean-Jacques Rousseau, considerat un dels pila
gia moderna
a occidenta
al: Emili, o de l’educa
ació en què
è es plantejja una educació totalm
ment
de la pedagog
er als nens i les nenes. A l’Emili, ccom a futur home, el procés educcatiu l’ha de convertir en un
diferenciada pe
xements i ccriteris prop
pis; en canv
vi, a la Sofiaa s’ha l’ha d’educar
d
co
om a
subjjecte lliure i autònom, amb coneix
un subjecte
s
dèbil i depend
dent que es desenvolu pa exclusiv
vament en l’àmbit domèèstic.
http
p://ddd.uab.ccat/pub/pap
pers/021028
862n50/021
102862n50p
p265.pdf

Sab
bies que...?
?
El moviment
m
fe
eminista alss seus inicis
s es va com
mençar a organitzar
o
entorn les reeivindicacio
ons per la plena
p
ciuta
adania.
http
p://blogs.elpais.com/torrmenta-de-id
deas/2012/0
09/el-acta-d
de-nacimien
nto-del-fem inismo.html
5
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Hem
m de tenir e
en compte que el drett a vot de le
es dones va
v ser conquistat molt a poc a po
oc gràcies a les
lluite
es feministe
es; tot i aixíí encara queden païso
os al món on
o les dones
s no podenn votar. En el
e cas d’Europa
la majoria
m
de
e països van
v
reconè
èixer aquesst dret en
ntre la prim
mera i la segona guerra mun
ndial.
A l'E
Estat espan
nyol el drett al vot va ser recone
egut a la Co
onstitució del
d 1931, g ràcies a la tenaç lluita
a de
dones com Cla
ara Campoa
amor, que va
v promourre el recone
eixement de
el sufragi feemení malgrrat l'oposició de
m
del p
parlament. Però aques
st dret no va
a durar gaire ja que du
urant la possterior dicta
adura franqu
uista
la majoria
el dret a vot va
a desaparèixxer per tothom.

bies que....?
Sab
Les dones es van organ
nitzar entorrn de la re ivindicació del dret a vot en unn dels prim
mers movim
ments
eministes”. Tot
T i que la lluita va se
er molt forta als Estats Units i Reggne Unit, a l’Estat
l
espa
anyol
considerats “fe
atalunya tam
mbé van havver-hi molte
es mobilitza
acions socia
als.
i Ca
http
p://dones.ge
encat.cat/ca
a/temes/visib
bilitzacio_do
ones/cultura/moments_historics/ppolitica/076_
_vot_femen
ni/

bies que....?
Sab
La història
h
delss feminisme
es és llarga i fascinant , i és imporrtant que els
s coneguem
m per recon
nèixer les se
eves
apo
ortacions a l'evolució de
e la nostra societat.
s
http
p://www.mujeresenred.net/spip.php?article139
97

Aqu
uests rols i estereotipss de gènere
e tenen co
onseqüèncie
es concrete
es en la reppartició dels recursos que
esta
an a l’abasst en cada societat. És
É a dir, n
no es tracta
a només que
q
els rolss femení i masculí siiguin
diferenciats, si no que aqu
uesta diferè
ència produ eixi desigua
altats. Les desigualtat
d
ts de gène
ere es donen en
molts àmbits d
de la nostra
a societat. Tot i això, hi ha hagu
ut canvis de
es de l’èpooca de la Il·lustració, i ara
at s’ha acon
nseguit (gaiirebé en la seva totalittat) l’anomeenada igualtat formal, és a
matteix a la nosstra societa
dir, la igualtat e
en front de la
l llei.
i
forrmal té a ve
eure amb la
a igualtat d’ oportunitats
s, que supo
osa l’equipaaració de les
s condicion
ns de
La igualtat
parttida perquè
è cada perssona tingui l’opció o p
possibilitat d’accedir als
a drets i a les oportu
unitats. Perrò la
igua
altat de res
sultats? Pe
er aconsegu
uir aquesta
a igualtat no
o n’hi ha pro
ou amb less condicions
s de partida
a. És
necessari eliminar qualse
evol distinciió, exclusió
ó o restricció basada en el sexe que pugui en la pràcctica
di i exercici dels drets.
anul·lar el gaud
Sab
bies que...?
?
s fa molt po
oc temps a l’Estat
l
espa
anyol no hi h
havia cap ig
gualtat form
mal entre doones i home
es. Pensem que
Fins
exis
stia la “llicèn
ncia marital””, és a dir, l’exigència d
d’una autorització del marit
m
perquèè l’esposa pogués
p
6
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treb
ballar. Aquesta norma va
v estar en vigor fins a
al 1975. A més
m a més, fins al 196 6 les dones
s tenien pro
ohibit
l’acc
cés a càrre
ecs de magistrat, jutge
e o fiscal, p
partint de la considerac
ció que, en cas d’acce
edir-hi, “la dona
d
posaria en perill certs attributs als quals no h
ha de renunciar, com són la tenndresa, la delicadesa i la
sensibilitat” (Lle
ei de drets polítics, pro
ofessionals i de treball de la dona, 1961).
p://www.amn
nistiacatalunya.org/edu
u/2/fem/fem
m-m.ortiz.htm
ml
http
http
p://www.ciud
daddemujerres.com/artiiculos/Muje res-en-el-frranquismo
El que
q
passa a
al mercat la
aboral és un
u exemple
e clar de la distància que
q hi ha eentre la igualtat formal i la
igua
altat de ressultats. El mercat
m
labo
oral funciona
a gràcies a una estructura sociaal que el su
ustenta, que
e es
basa en gran m
mesura en el treball domèstic i d
de cura de les famílies
s que fan lees dones, encara
e
que això
sigu
ui invisibilitzzat i infravalorat. La div
visió sexua
al del treba
all atribueix
x el rol princcipal de curra a les don
nes i
fa que
q
gran part d’aqu
uestes hagin de divi dir-se entrre les tasq
ques familiiars (gaireb
bé sempre
e no
rem
munerades i invisibles) i una ocup
pació al merrcat laborall. És per aix
xò que, enccara que ac
ctualment en
e el
nostre context no hi ha ca
ap obstacle
e legislatiu fformal que privi les dones d’acceddir al treball remunera
a, les
taxe
es d’atur i d
d’inactivitat segueixen sent més altes en el cas les do
ones i la brretxa salarial segueix sent
relle
evant.

bies que...?
?
Sab
cara avui hi ha una bretxa salarial important e
entre dones
s i homes en
n la nostra ssocietat. És
s per això que a
Enc
Euro
opa s’ha esstablert un “dia
“
per a la
a igualtat sa
alarial entre dones i hom
mes”, el 22 de febrer.
http
p://www.eldiario.es/polittica/Espana
a-crecio-bre
echa-salaria
al-genero_0_3632640887.html

bies que...?
?
Sab
Exis
steix una e
economia que
q
es diu feminista i que vol donar valo
or al treballl de cura que perme
et la
sosttenibilitat de
e la vida i del sistema econòmic.
e
ps://www.youtube.com//watch?v=H
HylglzHxehU
U
http
Amb l’equip d
del centre es
e va debattre sobre....
a divisió sexxual del treb
ball: no han estat semp
pre les done
es en totes les societa ts les que tenen cura de
d la
…la
prolle i els homes els responsables de
e la manute
enció de la família?
f
Proffunditzant e
en el tema
a, ens hem
m adonat q
que hi ha societats
s
en què la ccura s’organitza de fo
orma
com
munitària, i tant don
nes com homes hi participen
n. També vàrem veeure com les posiccions
sociiobiologicistes poden ser
s molt pe
erilloses, ja que donen
n explicacions biològiqques per fen
nòmens que
e en
reallitat són pro
oductes de la
l cultura de
e cada conttext.
7
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bies que...?
?
Sab
El 1935 l’antropòloga Marrgaret Mead
d va escriu re Sexe i te
emperamen
nt en tres so
societats priimitives, en què
com
mpara els p
pobles Arap
pesh, Mund
dugumor i Txambuli de
d Nova Guinea. Seggons Mead, en la soccietat
Arapesh només hi ha un gènere,
g
que
e és el que a Occidentt seria el “fe
emení”. A m
més a més, tant els ho
omes
m les dones tenen cura
a per igual dels
d
nens i n
nenes.
com
p://teoriaehisstoriaantrop
pologica.blo
ogspot.com..es/2012/04
4/margaret-m
mead-roless-sexuales.h
html
http
Una
a altra prob
blemàtica social
s
que representa
a la pitjor forma de desigualtaat cap a le
es dones és
é la
pers
sistència, encara avui, de la violència de gèn
nere. Nomé
és una dada
a ens hauriaa de fer refflexionar mo
olt: a
l’Estat espanyo
ol, des del 2005 fins al
a 2014, hi ha hagut un
u total de 623 víctimees mortals de violència
a de
e Sanitat, Serveis Soci als i Igualta
at).
gènere. (Font: Ministeri de

bies que...?
?
Sab
El 4 de desem
mbre de 199
97 Ana Ora
antes va se r entrevista
ada per Can
nal Sur i vaa relatar que feia quarranta
anys que el se
eu marit la maltractava
m
a. Va ser la primera ve
egada que el
e problemaa de la violè
ència contra
a les
er visible am
mb noms i cognoms
c
alss mitjans de
e comunica
ació. Uns di es després
s de l’entrevvista,
dones es va fe
eu marit la va cremar viva.
v
I per què?
q
Doncss per haver fet pública una violènccia que, seg
gons ell, s’h
havia
el se
de quedar
q
en l’’àmbit priva
at.
p://www.fem
miteca.com/sspip.php?arrticle439
http
http
p://igualtatigenere.com//marc-de-re
eferencia/ap
punts-sobre-violencia-d
de-genere/

es s’utilitzen
n termes differents per anomenar la violència
a contra less dones. En tots els ca
asos,
Moltes vegade
a violència que
q pateixe
en les doness pel sol fett de ser-ho.
aquesta és una
Violència de g
gènere. D’a
acord amb la llei esta
atal del 200
04, la violè
ència de gèènere és “la
a violència que,
m a manifestació de la discriminac
ció, la situacció de desig
gualtat i les relacions dde poder de
els homes sobre
com
les dones, exe
erceixen sobre aqueste
es els qui ssiguin o hagin estat els seus cònnjuges o els
s qui estigu
uin o
hagin estat llig
gats a elless per relacions similarrs d’afectivittat, fins i to
ot sense coonvivència”. (Llei orgà
ànica
004, de 28 d
de desembre, de mesu
ures de prottecció integ
gral contra la
a violència de gènere, article 1).
1/20
Violència mas
sclista. D’a
acord amb la llei cata
alana de 20
008, la violència mascclista és “la
a violència que
s’ex
xerceix conttra les done
es com a ma
anifestació de la discriminació i de
e la situacióó de desigualtat en el marc
m
d’un
n sistema d
de relacion
ns de pode
er dels hom
mes sobre les dones i que, prooduïda perr mitjans físics,
econòmics o psicològics, incloses les
s amenacess, les intimiidacions i le
es coaccionns, tingui co
om a resulta
at un
p
ta
ant si es produeix en l’àmbit púbblic com en el privat”. (Llei
dany o un patiiment físic, sexual o psicològic,
008, del 24 d’abril, del dret de les dones a era
radicar la vio
olència mas
sclista, articcle 3).
5/20
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Men
ntre en el ccas de la llei estatal l’expressió violència de gènere
e fa referènncia només
s a la violè
ència
exercida per la
a parella o exparella,
e
en
e el cas de
e la llei cata
alana, la des
signació dee violència masclista
m
in
nclou
es àmbits de violència més enllà de
d la violèn cia exercida
a sobre la parella,
p
com
m ara la violè
ència en l’à
àmbit
altre
familiar, l’àmbitt laboral i l’à
àmbit social o comunita
ari.

Amb l’equip d
del centre es
e va debattre sobre....
…ells termes q
que s’utilitze
en per anom
menar la vio
olència. “Viiolència de gènere” fa referència a una violè
ència
que
e és el resulltat d’un sisstema de gè
ènere desig
gual, és a diir, es fa èmffasi en les sseves caus
ses estructu
urals.
pels
Perr l’altra band
da, el terme
e “violència
a masclista”” fa referèn
ncia al fet que
q és una violència perpetuada
p
hom
mes contra les dones. Segons part de l’equ
uip el terme violència masclista explica mé
és claramen
nt el
feno
omen.
v
de
e gènere qu
ue arriba a l’homicidi
l
éss només la punta de l’iceberg
l
d ’un fenome
en molt com
mplex
La violència
i inv
visibilitzat. Pensem qu
ue segons l’Enquesta de Violènc
cia Masclista a Cataluunya de la Generalita
at de
Cata
alunya (2010) més del 80% de les doness que han patit fets que
q
consideeren violèn
ncia no ho han
denunciat i en la gran majjoria de cas
sos l’acte de
e violència l’ha permetrrat un homee del seu en
ntorn.

Sab
bies que...?
?
Hi ha
h moltíssim
ms prejudiccis entorn de
d la violèn
ncia masclis
sta i és imp
portant podder donar dades
d
realss per
poder desmenttir-los.
p://elditalana
afra.blogspo
ot.com.es/2
2013/11/con
ntra-prejudic
cis-masclistes-informaccio.html
http

Sab
bies que...?
?
s enllà de la
a violència masclista
m
física i visible
e, existeixen comporta
aments massclistes, el que
q Luis Bo
onino
Més
omportame
ano
omena micro
omasclisme
e i que defineix com co
ents de control i dominnació de “ba
aixa intensittat” i
que
e els homes exerceixen
n moltes veg
gades de fo
orma incons
scient.
p://www.luisbonino.com
m/pdf/Los%2
20Micromacchismos%2
202004.pdf
http

És important
i
co
onsiderar que
q ens ane
em construi nt com a “d
dones” i “homes” a parrtir de molts
s missatges que
reprrodueixen e
els estereo
otips i els rols de gèn
nere i que incorporem
m des de laa infància: això és el que
s’an
nomena soc
cialització de gènere.. En aquestt procés el rol
r dels age
ents socialiitzadors és
s fonamenta
al.
ai de socia
alització té un rol impportant en la reprodu
ucció
Per exemple, la família com a primer espa
stereotips i de rols de
e gènere. Encara
E
que
e moltes diinàmiques hagin canvviat, els ne
ens i les ne
enes
d’es
segueixen veie
ent (i, llavorss, reproduin
nt) rols de g
gènere força
a definits en
n el nucli fam
miliar.
9
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Amb l’equip d
del centre es
e va debattre sobre....
…le
es dinàmiqu
ues de pare
ella en la div
visió de less tasques de
e cura i de la llar. Seggons diferen
nts persone
es, la
divis
sió de les ttasques dom
mèstiques és cada ve
egada més equitativa, sobretot enn les parellles joves se
ense
fills o filles. No
o obstant, ta
ambé s’ha detectat qu
ue encara que
q moltes dinàmiquess hagin can
nviat, les do
ones
gueixen teniint en moltss casos la responsab ilitat princip
pal de les tasques
t
dom
mèstiques i de cura, i els
seg
hom
mes més avviat un rol de
e “suport” i “col·laboracció”.

Sab
bies que...?
?
Seg
gons l’Enque
esta de l’úss del temps de 2010-20
011, de mitjjana, les do
ones dediquuen més de quatre hore
es al
dia al treball no remunera
at (llar i fam
mília), ment re que els homes en dediquen laa meitat, du
ues hores i dos
minuts. De fet, l’ús del tem
mps és un in
ndicador im
mportant de les desigua
altats de gènnere.
p://www.icpss.cat/archivo
os/CiPdigita
al/CiP-AF5M
Moreno.pdf?
?noga=1
http

Tam
mbé és indu
ubtable el poder
p
que tenen els m
mitjans de comunica
ació en la rrepresentac
ció dels rolss de
gènere i en la transmissió
ó dels este
ereotips. Si ens posem
m les “ullerres de gèn
nere” i obrim un diari, ens
ado
onarem que la gran ma
ajoria dels seus
s
protag onistes són
n homes i que les donees que hi apareixen ho
o fan
sobretot amb rrelació al se
eu rol de mares
m
i de ccuidadores o mostrantt el seu coss per fer pu
ublicitat d’a
algun
prod
ducte. Si a més a mé
és busquem
m la diversittat d’ètnies i cultures, els estereootips resulten encara més
proffunds. En e
el moment en què com
mencem a mirar amb
b aquests ulls el diari o qualsevo
ol altre mitjà
à de
com
municació, n
no podem parar de veu
ure com en són, d’estereotipats, els missatgees que rebem cada dia.

bies que...?
?
Sab
Cad
da cinc anyys es realitzza a escala
a mundial u
un monitora
atge global dels mitjanns de comu
unicació en què
s’an
nalitza la presència de dones i ho
omes als tellenotícies. L’últim
L
inforrme publicaat el 2010, en
e línia amb
b els
ante
eriors, demostra que les
l dones tenen
t
molta
a menys prresència als
s mitjans qque els hom
mes en els 108
païs
sos analitza
ats.
p://cdn.agilityycms.com/w
who-makes
s-the-news/IImported/im
mages/reporrts_2010/higghlights/highlights_es.pdf
http

bies que...?
?
Sab
nquanta anyys, Virginia Woolf va e
escriure en un assaig que si un m
marcià visittés la terra i es
Fa més de cin
més una ide
ea de com és el plane
eta amb la sola lectura
a dels diariis, pensariaa que es tra
acta d’un in
ndret
form
hab
bitat únicament per hom
mes.
p://americala
atinagenera
a.org/newsitte/images/m
manual_de_
_periodismo
o_no_sexistta.pdf
http
10
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s del llengu
uatge tamb
bé té un rol fonamenta
al en la tran
nsmissió d’u
una determ
minada manera de veure el
L’ús
món
n. L’ús que
e es fa del llenguatge
e avui dia é
és androcè
èntric. I aix
xò què sig nifica? Que
e transmet una
concepció de la realitat que parte
eix de la idea que la mirada masculina és la mirada unive
ersal.
L’an
ndrocentrism
me fa que le
es dones es
s considerin
n “les altres
s”, l’especific
citat en relaació amb la universalita
at de
l’“ho
ome”. D’aqu
uesta forma
a, quan parlem de “dre
ets dels hom
mes”, de “po
olítics”, d’“aalumnes”, ettc., es dóna
a per
descomptat que s’inclouen
n tant els ho
omes com lles dones.
Des
s dels femin
nismes s’ha reivindicat la importàn
ncia de ser anomenade
es pel lleng uatge, ja qu
ue el llenguatge
de l’imaginnari social. En
és una
u eina fo
onamental en
e la interac
cció human
na i en la construcció
c
E definitiva, la
pres
sència en e
el llenguatge
e té molt a veure
v
amb ttenir poder o no tenir-n
ne.

Sab
bies que...?
?
ona va publicar el 200
05 el manual “Marcar les diferènncies. La re
epresentació
ó de
L’Institut Català de la Do
gua”, una guia que dó
óna moltes orientacions concretess sobre com fer un úss no
dones i homess a la lleng
androcèntric ni sexista de la llengua.
p://llengua.gencat.cat/w
web/.content/documentts/publicacio
ons/altres/a
arxius/marcaar.pdf
http
Per tant, si vole
em un canvvi real és ne
ecessari qu
ue el canvi vingui
v
de to
othom, donees i homes. De fet, de
es de
u
anys a
alguns hom
mes han començat a reflexionar sobre la masculinita
m
at hegemò
ònica, és a dir,
fa uns
aquella idea co
onstruïda cu
ulturalment i imposada
a com a heg
gemònica sobre què siignifica ser un “home”.. Per
masculinitat hegemòn
nica es vi ncula de manera molt
m
forta a l’heteros
sexualitat, amb
exemple, la m
s aquells h
homes que no segueix
xen aquestta orientaciió (un exem
mple
conseqüènciess negativess per a tots
xò és el bu
ullying homo
ofòbic a les
s escoles). De la mate
eixa manera
a, un “veritaable home” se suposa que
d’aix
ha de
d manteniir la família amb el pro
opi treball. Per això, perdre
p
la fe
eina pot com
mportar un qüestionam
ment
proffund de la p
pròpia mascculinitat. O també
t
és so
ocialment qüestionat
q
l’’home que decideix qu
uedar-se a casa
c
per tenir cura de la llar. És
É per això
ò que ara h i ha grups d’homes que plantegeen la “nova
a masculin
nitat”
com
m la necessiitat d’explorrar diferents
s maneres d
de viure la pròpia
p
identtitat i tambéé de lluitar per
p una soccietat
basada en une
es relacions de gènere més equita
atives.

bies que...?
?
Sab
A l’E
Estat espan
nyol existeixx la PPiiNA: “Plataform
ma por Perm
misos Iguales e Instranssferibles de
e Nacimiento
o
yAd
dopción”, qu
ue promou una
u reforma
a legislativa
a que establleixi que els
s permisos pper naixement i/o adop
pció
es concedeixin
c
n a cada pro
ogenitor/a de tal manerra que siguin intransferribles, d’iguual durada, amb
a
la mateixa
partt obligatòria
a i pagats al 100%.
http
p://igualeseintransferibles.org/
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Per poder analitzar la rea
alitat en tota
a la seva co
omplexitat també és ne
ecessari tennir sempre en compte que
“les dones” no
o són un grup homogeni. Les do
ones són més
m del 50% de la pooblació mun
ndial. Per això,
a
hagi dinàmiques de de
esigualtat q ue es repetteixin per a totes les doones, hi ha
a altres eixo
os de
encara que hi h
ètnia, la cla
asse, l’edatt, la diversiitat funcion
nal, l’orienta
ació sexuall, etc.) que
e fan que cada
c
desigualtat (l’è
ació sigui diferent i que
e hi hagi de
esigualtats ttambé entre
e dones.
situa
ntitats múltiples i po
oden experrimentar mé
és discrimi nacions i/o
o privilegis a la
Les persones tenen iden
ona blanca, autòctona
a, de classe
e mitjana, i patir violènncia de gène
ere per parrt del
vegada: es pott ser una do
pi companyy; i es pot ser
s una don
na negra, i mmigrada i amb ingre
essos molt limitats, i al
a mateix te
emps
prop
partticipar activvament en un
u col·lectiu
u per la deffensa dels drets
d
de les
s persones migrades. Aquestes dues
d
dones tenen en
n comú el fet
f de ser dones, però les discrim
minacions i privilegis
p
quue les “trave
essen” són molt
ersos i s’han
n de tenir en
e compte. De
D fet, aque
est enfocam
ment, anom
menat enfoccament inte
ersecciona
al, és
dive
imprescindible per poder identificar com el gène
ere s’interse
ecciona amb
b altres eixoos de desigualtat.

Sab
bies que...?
?
a de les ico
ones i precursores del feminisme
e negre va ser Sojourner Truth, una esclav
va alliberada
a de
Una
l’esttat de Nova
a York que lluitava con
ntra l’esclavvisme i pels
s drets de le
es dones. E
En la Conve
enció dels drets
d
de les
l dones d
d’Akron de 1852 va prronunciar e
el famós dis
scurs: “Acas
so no soy uuna mujer”. També va
a ser
una
a important p
pionera de la perspectiva intersecccional.
http
p://www.awid
d.org/sites/d
default/files
s/atoms/filess/nterseccio
onalidad__una_herramie
enta_para_la_justicia_d
de_genero_
_y_la_justic
cia_econom
mica.pdf

d
q
quan promovvem la igua
altat de gèn ere promov
vem la justíícia i la llibeertat. La justícia per poder
En definitiva,
gaudir en igualltat dels dre
ets i de les oportunitats
o
s i la lliberta
at per veure un món lliuure d’aquells condicion
nants
e ens imposen com hem
m de ser, co
omportar-no
os, vestir-no
os, desitjar…
…
que

bies que...?
?
Sab
Des
s del 2007, el 19 d’octtubre és el Dia de la lluita per la
a despatolo
ogització dee la transse
exualitat, ja que
l’Org
ganització Mundial de
e la Salut (O
OMS) enca
ara identifica
a la transse
exualitat coom una mallaltia menta
al de
“disfòria de gènere” o “tra
astorn de la
a identitat d e gènere”. És important no oblidaar que l’hom
mosexualita
at es
va eliminar
e
del llistat de malalties
m
a l’a
any 1990.
http
p://www.stp2
2012.info/old/es
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3. Què po
odem fer pe
er promourre la igualttat de gène
ere des del nostre llocc de treballl?
Tal com hem d
dit a la introd
ducció d’aq
questa guia,, el treball intern amb l’equip del ccentre té un
n rol foname
ental
en el
e procés d
d’especialitzzació, com a pilar d’u na transverrsalització que
q no es pot centrarr només en
n les
activ
vitats exterrnes cap a la ciutada
ania, sinó q
que s’ha d’incorporar a la pràctiica professional diària
a del
centre.
es de trans
sversalitzacció que us presentem
m a continuuació són frruit d’un tre
eball
Les orientacions concrete
eix a les sessions de formacció i sensiibilització, amb
personal de
el centre que
q
assiste
conjjunt del p
l’aco
ompanyame
ent de la consultora
a que va guiant el procés. A més a m
més, són l’expressió d’un
posicionament instituciona
al del centrre i es conssideren clau
u per implem
mentar el pprocés d’especialització
ó en
gènere.
ns concrete
es estan orrganitzades per grups de serveis i tasques del personal. Per tantt, es
Les orientacion
deix en:
divid
Difusió i divulgació
ó cultural
d’informació
ó i personall auxiliar
Servei d
Casal in
nfantil

Per a cada grrup, s’identiifiquen les principals accions que
q
desenv
volupen i ess presenten orientacions
pecífiques per promou
ure la igualtat de gène
ere. Com es
e pot veure, hi ha eleements com
muns a totss els
esp
grup
ps, ja que h
hi pot haver accions que
q duguin a terme totts els serve
eis (com peer exemple la comuniccació
cap a l’exterio
or, ja sigui per correu electrònic o bé amb atenció telefònica o presencial)) i que, llavvors,
pres
sentin orien
ntacions sim
milars.
ontinuació h
han de serr una eina útil, viva i oberta, qu
ue doni pa
autes
Les orientacions que trobareu a co
ctuació adaptables a ca
ada contextt i moment. Per això, el
e procés d'e
elaboració dd'aquestes orientacion
ns no
d’ac
es considera
c
ttancat i serrà de fonamental imp
portància qu
ue el Centrre Cívic enn faci un se
eguiment i una
actu
ualització co
onstants.

13
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Difu
usió i divulgació cultu
ural
Aqu
uests serveiis tenen un rol foname
ental, ja que
e és des d’a
aquí que es
s gestiona toota la progrramació cultural
del centre, els tallers, la re
elació amb el
e teixit asssociatiu, les cessions d’espai, les ccontrapresta
acions, etc..
En aquest sen
ntit, des d’a
aquests serv
veis es pod
den incidir en elements centrals des d’una perspectiva
a de
gènere, com ara l’organitzzació dels horaris
h
de le
es activitats
s cap a la ciutadania,
c
lla definició dels contin
nguts
stics, el seg
guiment i l’a
avaluació de
e les actuaccions…
artís
Sab
bies que...?
?
L’Institut Català de les Dones
D
va redactar
r
un
na guia perr incorporarr una persppectiva de gènere en
n les
àmbit culturral.
polítiques de l’à
p://dones.ge
encat.cat/we
eb/.content//03_serveiss/docs/public
cacions_ein
nes14.pdf
http
Perr tipus d'activitats  Orientac
cions per p
promoure la
a igualtat de
d gènere

En la comunic
cació i el lle
enguatge
ssibles fórm
mules per utiilitzar en el llenguatge
e oral i escrrit de cara a fer un ús del llengua
atge no sexista ni
Pos
androcèntric:





Usar la fórmula doble: femeníí + masculí (ex.: usuariis/usuàres)..
Utilitzarr noms invariables resp
pecte al gèn
nere, que fa
acin referèn
ncia tant al m
masculí com
m al femeníí (ex.:
infants).
Fer servvir la paraula persona amb un adjjectiu o una
a frase subo
ordinada (exx.: persones
s usuàries)..
Fer servvir el femen
ní com a genèric, en el cas que hi hagi més dones
d
que hhomes.
Ampliarr el vocabu
ulari que s’utilitza, reccuperant pa
araules del català antiic i les dife
erents zone
es de
Catalun
nya per apro
ofitar la nostra riquesa lèxica.

ssibles fórm
mules per uttilitzar en ell llenguatg
ge icònic (im
matges, fottos, etc.), d e cara a no
o reproduir rols i
Pos
este
ereotips de gènere:
 Represe
entar les do
ones en tots
s els espaiss, no només el domèstic, i exercinnt tasques i activitats de
d tot
tipus.
entar els ho
omes també
é en els esp
pais privats, amb actitu
uds no conssiderades tradicionalme
ent
 Represe
masculiines (cura, tendresa,
t
etc.).
 Mostrarr la diversita
at a través de
d les imatg
ges. No nom
més pel que
e fa al sexe,, sinó també
é pel que fa
aa
l’edat, l’’ètnia, els models
m
de “b
bellesa”, less capacitats
s, els modells de famíliaa, l’orientac
ció sexual, etc.
e
 Evitar la
a utilització del cos de les dones i la sexualitz
zació de la mirada massculina.
 Intentarr mantenir un
u equilibri numèric,
n
i fe
er atenció a la posició de les donees i els hom
mes, al lloc d’on
d
s’enfoca
a la foto, etcc.
 Represe
entar les do
ones com a subjectes a
actius.
14
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En la program
mació d'actiivitats
Tem
mes:
ns de les do
ones.
 Visibilitzzació de less creacions i aportacion
 Treballa
ar les diade
es específiques sobre e
els drets de les dones (8 de març,, 25 de nove
embre, etc.).
 Donar a conèixer temes relatius a la igua
altat de gènere, especialment aquuells que són menys
coneguts per la po
oblació.
ure la visibilitat de la div
versitat de lles dones (ètnia, origen, edat, orieentació sex
xual, etc).
 Promou
Organització d''espai i d'ho
oraris:
 Promou
ure la concilliació de la vida familia
ar, personal i laboral de
e les personnes que parrticipen en les
activitatts adaptant els horaris i els espaiss per facilita
ar l’assistència amb criaatures.
Mun
ntatge d'acttivitats i matterials:
 Evitar q
que es produeixi una diivisió de less tasques co
ondicionada
a pels esterreotips i rols
s de gènere
e.
Ava
aluació:
 Promou
ure l’ús de fitxes de valoració de le
es activitats
s per part de
els usuaris i usuàries que
q siguin
desglosssades per sexe
s
(i edatt, si és posssible).
 Tenir en
n compte aq
questes info
ormacions e
en les avalu
uacions periòdiques dee les activita
ats.
En la program
mació de tallers
Talleristes:
 Buscar la paritaten
ntre homes i dones a l’h
hora de con
ntractar el professorat.
p
 Evitar a
adoptar este
ereotips de gènere don
nant per des
scomptat qu
ue algunes matèries o temes són més
pròpies de professsores dones
s o de profe ssors home
es pel sol fe
et de ser-hoo (per exemple, homes:
manitats, lletres, cos i moviment).
m
ciènciess, matèries tècniques; dones: hum
Tem
mes:
 Promou
ure tallers amb
a
temes que interesssin les don
nes, així com tallers quue tractin te
emes vinculats a
la igualttat de gènere.
 Fomenttar una majjor participa
ació dels h omes als tallers. Es podria
p
propposar una programació
p
ó que
qüestioni els este
ereotips i els
e rols de gènere es
stablerts aiixí com less activitats tradicionalment
conside
erades feme
enines o ma
asculines (p
per exemple
e, tallers de dansa per a homes).
 Estudia
ar la possibiilitat de fer enquestes per aprofun
ndir en el coneixemen
c
nt sobre les preferèncie
es de
les perssones usuàries, tant de
mes dels ta
e les dones com dels homes,
h
resp
pecte als tem
allers.
Horraris:
ure la concilliació i la po
ossibilitat d’a
accés als ta
allers per pa
art de tothoom. Diversifiicar els hora
aris.
 Promou
Ava
aluació:
ure l’ús de fitxes de valoració dels tallers per part dels us
suaris i usu àries que siguin
 Promou
desglosssades per sexe
s
(i edatt, si és posssible).
 Tenir en
n compte aq
questes info
ormacions e
en les avalu
uacions periòdiques deels tallers.
15
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ns
En l'atenció directa i en les reunion

 Evitar a
aplicar esterreotips de gènere
g
en la
a relació am
mb els usuarris i les usu àries, dona
ant per
descom
mptat algunss comportam
ments i actittuds pel soll fet de ser dona
d
o hom
me.
 Evitar a
aplicar esterreotips de gènere
g
en la
a relació am
mb altres entitats/serve is/territori.

ais
En la gestió de les cessiions d'espa

 Fomenttar la varieta
at més gran
n possible e
en la cessió d’espais: arribar
a
a tot tipus d’associacions (ttenir
en compte sexe, ètnia, edat, orientació
o
s exual, etc.).
e la cessió d’espais
d
aa
associacion
ns i entitats de dones o que promo
oguin la igua
altat
 Afavorirr i promoure
de gène
ere.

guretat al c
centre
Seg
 Promou
ure espais segurs,
s
tant per als usu
uaris i les us
suàries com
m per al perrsonal del ce
entre
(il·lumin
nació, visibilitat, etc.).
 Potenciar – amb to
otes les eine
es que tingu
uem a l’aba
ast– la privacitat a les aaules on es fan els talle
ers,
sobreto
ot en el cas de determin
nats cursoss (per exemple els de ball).
b
e cas d'ac
ctituds sexiistes per part de les p
persones usuàries
u
En el
 Posar u
uns límits molt clars.
 Usar el pragmatism
me: quines respostes fu
funcionen (p
per fer cessar l’acte sex
exista) i quin
nes no? En
? Treballar per
p potencia
ar les respo
ostes que funcionen.
quines ssituacions?
 Crear un espai en què les perrsones de l’ equip pugu
uin compartir les situac ions sexiste
es que han
viscut o que han presenciat.
 Definir d
des del cen
ntre cívic – encara
e
que sigui en lín
nies generals – quins coomportame
ents sexistes no
es tolerren dintre de
el centre (in
nsults sexisttes, actes de
d violència de gènere,, assetjame
ent, etc.).
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Cas
sal Infantil

El treball
t
del Casal Infan
ntil té una centralitat indubtable des d’una
a perspectivva de gène
ere, ja que
e les
educadores i e
els educadors tenen un
u contacte
e diari amb
b els infants
s en el seuu procés de creixeme
ent, i
uir a transm
metre uns valors
v
lliure
es d’estereo
otips i rols de gèneree marcats. Per tot això
ò és
poden contribu
amental ad
doptar una perspectiv
va coeduca
ativa en el treball de
el Casal Innfantil: en la program
mació
fona
d’ac
ctivitats, en el material educatiu que
q s’utilitza
a, en l’organització de l’espai, en l’ús del llenguatge, en
n les
actittuds cap a les nenes i els nens, en
e l’avaluaciió de les ac
ctivitats, etc.
bies que...?
?
Sab
Hi ha molt m
material i eines sobre educació que donen pautes útils sobre com incorporar aqu
uesta
pers
spectiva en el treball educatiu. Aq
quí només u
us en presentem algunes.
http
p://muevetep
porlaigualda
ad.org/docs
s/educacion
n_en_iguald
dad_valenciano.pdf
http
p://www.edu
ucandoenigu
ualdad.com
m/
http
p://dones.ge
encat.cat/we
eb/.content//03_serveiss/docs/public
cacions_ein
nes10.pdf
Si vols
v
aprofundir en el tema, no et perdis e
el treball re
ealitzat pel casal infanntil del cen
ntre cívic sobre
amb
coeducació. Co
onsulta les “Propostes
s per a la in
ntervenció coeducativa
c
als casals infantils”, elaborades
e
oeducacció..
el suport de Co

cions per p
promoure la
a igualtat de
d gènere
Perr tipus d'activitats  Orientac

En la comunic
cació i el lle
enguatge
Possible
es fórmuless per utilitza
ar en el llen
nguatge orral i escrit de cara a ffer un ús de
el llenguatg
ge no
sexista ni androcèn
ntric:
Usar la fórmula doble: femeníí + masculí (ex.: usuariis/usuàries)).
bles respeccte al gène
ere, que fac
cin referènccia tant al masculí co
om al
Utilitzar noms invariab

femení (ex.: infantss).
Fer servir la paraula persona a
amb un ad
djectiu o un
na frase suubordinada (ex.: perssones

usuàries).
Fer servir el
e femení co
om a genèricc, en el cas
s que hi hag
gi més donees que homes.

A
Ampliar el vocabulari
v
que
q s’utilitzza, recupera
ant paraules
s del catalàà antic i les diferents zones
z

de Cata
alunya per aprofitar
a
la nostra
n
rique
esa lèxica.
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Possible
es fórmuless per utilitza
ar en el llen
nguatge icò
ònic (imatg
ges, fotos, eetc.) de cara
a a no reprroduir
rols i esstereotips de
e gènere:

Representa
ar les dones
s en tots elss espais, no
o només el domèstic,
d
i exercint tas
sques i activvitats
de tot tipus.
Representa
ar els hom
mes també en els espais
e
privats, amb actituds no
o considerrades

asculines (c
cura, tendre
esa, etc.).
tradicionalment ma
Mostrar la diversitat a través de les imatges
s. No nomé
és pel que fa al sexe, sinó també
é pel

ètnia, els models
m
de ““bellesa”, le
es capacitats, els moddels de fam
mília, l’orien
ntació
que fa a l’edat, l’è
sexual, etc.
dones i la sexualització
s
ó de la miraada masculina.
Evitar la utilització del cos de les d

antenir un equilibri
e
num
mèric, i fer atenció
a
a la
a posició dee les dones
s i els home
es, al
Intentar ma

n s’enfoca la foto, etc.
lloc d’on

ar les dones
s com a sub
bjectes actiu
us.
Representa
En la program
mació de les
s activitats
s
Incloure la coeducació en els d
documents de progra
amació estrratègica de
el Casal In
nfantil

ò permetrà fer visible el comprom
mís amb la coeducació com a eix de
(Projectte Casal Inffantil). Això
treball trransversal i com a mettodologia de
e treball.

Programar activitats molt
m
diverse
es, que sig
guin atractiv
ves tant peer als nens
s com per a les
nenes.

Promoure activitats
a
am
mb una perrspectiva co
oeducativa, en què es puguin qüestionar elss rols
de gène
ere mitjança
ant els jocs i fomentar e
el lliure des
senvolupament de cadaa criatura.

Evitar prom
moure jocs en
e què els ro
ols de gène
ere estiguin molt marcaats o intenta
ar jugar a
aquesta
a mena de jo
ocs qüestio
onant els rolls.
En l'execució de les actiivitats i la relació
r
amb
b els infantts
Fomentar la participa
ació de less nenes en
e les activ
vitats conssiderades “tradicionalm
ment”

ersa.
masculines i viceve
Fer un reforç positiu quan una criiatura adop
pta una actittud o un coomportamen
nt que desa
afia el

adequat” al seu sexe.
que es cconsidera “a

Intentar dottar el casal, en la messura que sigui possible
e, de joguinnes que no
o promoguin
n rols
de gène
mentin la se
ere extrema
ament marca
ats i que fom
egregació entre
e
nens i nenes.

T
Tenir a disp
posició llibre
es (contes, còmics, etc
c.) amb una
a perspectivva coeducattiva o que eviten
e
la repro
oducció de rols de gè
ènere molt marcats (tant per part de les im
matges com
m per part dels
contingu
uts escrits).

e treball de cançons in
nfantils que
e no reprod ueixin este
ereotips i rols de
Promoure l’escolta i el
gènere.
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En l'avaluació
ó de les acttivitats
Fer les ava
aluacions (d
diàries, trime
estrals, etc.) i la memò
òria anual ttenint en co
ompte l’eix de la

ació.
coeduca

ó en els doccuments de
e programac
ció per tal dde facilitar que
q es tingui en
Incloure la coeducació
compte la perspecttiva coeducativa duran
nt el seguiment i l’avalu
uació de less activitats.

En la relació a
amb les fam
mílies
Involucrar le
es famílies en les activvitats coedu
ucatives i prromoure un a reflexió conjunta sob
bre el

nts socialitza
adors.
seu rol ccom a agen

En la composició de l'eq
quip

Fomentar que
q
hi hagi un equilibrri entre edu
ucadors i educadores a l’equip del Casal In
nfantil
om als casa
als d’estiu).
(tant durant l’any co

En el
e cas d'ac
ctituds sexiistes per part de les p
persones usuàries
u

Posar uns límits molt clars.
c

agmatisme: quines resp
postes func
cionen (per fer cessar l’acte sexis
sta) i quiness no?
Usar el pra

es situacion
ns? Treballa
ar per poten
nciar les res
spostes que
e funcionenn.
En quine

C
Crear un esspai en què
è les perso nes de l’eq
quip puguin compartir lles situacio
ons sexistess que
han visccut o que ha
an presenciiat.

Definir des del centre
e cívic – en
ncara que sigui
s
en lín
nies generaals – quins comportam
ments
eren dintre del
d centre ((insults sexiistes, actes de violènccia de gènere, assetjam
ment,
sexistess no es tole
etc.).
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Serrvei d’Inform
mació i perrsonal auxiliar
Les persones que treballen al Servei d’Informa
ació o com
m a persona
al auxiliar ddel Centre Cívic tenen
n un
contacte direccte i quotidià amb les
s personess usuàries, el profess
sorat dels tallers, les persones que
partticipen en le
es diferentss activitats, la
l gent que simplemen
nt passa pel centre perr demanar informació…
… És
a dir, ells i elle
es són la “cara
“
visible
e” del Centtre Cívic i per això és
s fonamenttal que ting
guin ben cla
ara i
integrada la im
mportància d’evitar
d
transmetre i rep
produir els estereotips i rols de gèènere. Les seves actitu
uds i
mportamentss són especcialment importants.
com
D’alltra banda, les persone
es que s’en
ncarreguen de la comu
unicació del Centre Cíívic tenen a disposició una
poderosa eina de transmisssió de mis
ssatges, tan
nt a través de
d les parau
ules com a través de le
es imatges. Així
ançar cap a la igualtat, és del tot indispensab
ble que s’in
ncorpori unaa perspectiv
va de gènere al
doncs, per ava
d centre.
conjjunt d’estratègies comunicatives del
Sab
bies que...?
?
Exis
steixen guie
es per incorrporar la perspectiva de
e gènere en
n la comunicació de less organitzacions i man
nuals
per incorporar la perspecctiva de gènere en la pràctica dels mitjans de comunnicació. Són
n materials que
poden ser molt útils en la
l construcció d’una ccomunicació
ó i unes ac
ctituds quee promoguin
n la igualta
at de
gènere.
http
p://www.mug
garikgabe.o
org/wp-conte
ent/uploadss/2010/03/g
guicom.pdf

Perr tipus d'activitats  Orientac
cions per p
promoure la
a igualtat de
d gènere

En la comunic
cació i el lle
enguatge
Pos
ssibles fórm
mules per utilitzar en el llenguatge
e oral i esc
crit de cara a fer un úss del llengua
atge no sexxista ni
androcèntric:





Usar la fórmula doble: femeníí + masculí (ex.: usuariis/usuàries)).
Utilitzarr noms inva
ariables resp
pecte al gè nere, que facin
f
referèn
ncia tant al masculí co
om al femen
ní (ex.:
infants).
Fer servvir la paraula persona amb un adjjectiu o una
a frase subo
ordinada (exx.: persones
s usuàries)..
Fer servvir el femen
ní com a genèric, en el cas que hi hagi més dones
d
que hhomes.
Ampliarr el vocabulari que s’u
utilitza, recu
uperant parraules del català
c
anticc i de les diiferents zon
nes de
Catalun
nya per apro
ofitar la nostra riquesa lèxica.

ssibles fórm
mules per uttilitzar en el
e llenguatg
ge icònic (imatges,
(
fo
otos, etc.) dde cara a no
n reproduirr rols i
Pos
este
ereotips de gènere:
 Represe
entar les do
ones en totts els espai s, no nomé
és el domès
stic, i exerccint tasques
s i activitats de tot
tipus.
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entar els homes tamb
bé en els e
espais priva
ats, amb ac
ctituds no cconsiderade
es tradiciona
alment
 Represe
masculiines (cura, tendresa,
t
etc.).
 Mostrarr la diversita
at a través de les ima
atges. No no
omés pel que fa al seexe, sinó també pel qu
ue fa a
l’edat, l’’ètnia, els models
m
de “b
bellesa”, less capacitats
s, els modells de famíliaa, l’orientac
ció sexual, etc.
e
 Evitar la
a utilització del cos de les dones i la sexualitz
zació de la mirada massculina.
 Intentarr mantenir un
u equilibri numèric, i ffer atenció a la posició
ó de les doones i els ho
omes, al llo
oc d’on
s’enfoca
a la foto, etcc.
 Represe
entar les do
ones com a subjectes a
actius.

En l'atenció all públic
 Evitar a
aplicar este
ereotips i prejudicis
p
en
n la interac
cció amb els
e usuaris i les usuàries dels se
erveis,
donant per descom
mptat alguns
s comporta ments i actituds pel so
ol fet de ser dona o hom
me.
 Evitar a
aplicar estereotips i prrejudicis en la interacc
ció amb la gent
g
gran i fomentar en
e ells i elle
es una
perspecctiva d’igualtat.
En les inscripcions als tallers
 Recoma
anar tallerss i orientar els
e usuaris i les usuàrie
es intentantt no deixar--se influir pe
els estereottips de
gènere,, ni tampoc per l’edat, l’origen, el n
nivell educa
atiu, la class
se social, ettc.

En el
e punt d'in
nformació
 Donar vvisibilitat alss problemes
s relatius a la igualtat de
d gènere i els drets dde les dones fent difusió dels
esdeveniments que tinguin llo
oc al districtte o ciutat sobre aques
sts temes.
ents (per ex
xemple les activitats
a
i eels serveis dels
d
PIAD - Punts
 Difondrre els recurssos per a dones existe
d'Inform
mació i Aten
nció a les Do
ones).
 Parar e
especial ate
enció i mostrar molta
a sensibilita
at en el cas d’entrar en contacte amb cassos de
violènciia de gènerre (Seguir el protocol e stablert perr a aquests casos).

ció de les cessions
c
d'espais
En la preparac
 Evitar a
aplicar este
ereotips de gènere, do
onant per de
escomptat que algunss espais i activitats
a
só
ón més
propis d
de dones o homes pel sol fet de sser-ho.
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de les activ
vitats
En la difusió d
 Diversifficar els ca
anals de difusió.
d
Difo
ondre al públic
p
més ampli posssible les activitats
a
q
que
es
conside
eren d’interè
ès exclusiu per a les d
dones per in
ntentar que els problem
mes de gènere es vegiin com
a proble
emes d’inte
erès general per a tota la societat.
En el
e tracte am
mb les pers
sones enca
arregades dels serveis de mantteniment i d
de neteja
 Evitar e
els estereotips respecte a les tasq
ques consid
derades “tra
adicionalmeent” més pròpies de do
ones o
homes.

a
ormador
En la interacció entre el personal auxiliar/info
 Evitar fe
er una divissió de les tasques cond
dicionada pels estereottips i rols dee gènere.

En el
e tracte am
mb el profe
essorat
 Evitar a
aplicar esterreotips de gènere
g
en le
es relacions
s amb el pro
ofessorat m
masculí i fem
mení.
 Evitar a
aplicar estereotips de gènere don
nant per descomptat que
q alguness matèries o temes só
ón més
propis de professores dones
s o de proffessors hom
mes pel so
ol fet de seer-ho (per exemple, homes:
h
manitats, lle
etres, cos i moviment).
m
ciènciess, matèries tècniques; dones: hum
En el
e cas d'ac
ctituds sexiistes per part de les p
persones usuàries
u
 Posar u
uns límits molt
m clars.
 Usar ell pragmatissme: quines
s respostess funcionen
n (per fer cessar
c
l’actte sexista) i quines no? En
quines situacions?
? Treballar per
p potencia
ar les respo
ostes que fu
uncionen.
un espai en què les perrsones de l’’equip pugu
uin compartir les situaccions sexistes que han viscut
 Crear u
o que h
han presencciat.
 Definir des del cen
ntre cívic – encara que
e sigui en línies generals – quinss comportam
ments sexisstes no
es tolerren dintre de
el centre (in
nsults sexisttes, actes de
d violència de gènere,, assetjame
ent, etc.)
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4. Conclusion
C
ns

p
que es va come
ençar el 2013 amb el d
desenvolup
pament d’un
n projecte dd'especialitz
zació de gènere
El procés
és extremame
ent enriquid
dor, i tot un repte pe
el Centre Cívic.
C
Enriquidor perquuè ha iniciat una refllexió
e el rol que pot tenir un
n Centre Cíívic en la prromoció d'una societatt més igualitària, des d'una
d
proffunda sobre
pers
spectiva de
e gènere, pe
erò també d'ètnia,
d
orie
entació sexu
ual, etc. Tott un repte pperquè requ
uereix atura
ar les
tasq
ques del dia
a a dia i pen
nsar-hi. Res
specte a la fformació de
e l’equip, no
o sempre éss fàcil qüestionar-nos certs
c
costtums, actitu
uds, comporrtaments, que encara q
que siguin inconscients
s (o encaraa més per se
er inconscie
ents)
poden reproduir estereotip
ps i rols de gènere i se
er durs de modificar.
m
zació? La força
f
rau enn el fet que
e es tracta d’un
Quina és la força d'aquesst procés de formació i sensibilitz
cés col·lecttiu, que invvolucra activ
vament tot l'equip i en què l'equ
uip té el roll de protag
gonista. De què
proc
serv
veixen les orientacions, les recomanacions , les directtives, si no són fruit dd'un procés
s col·lectiu i no
sorg
geixen de les pròpies inquietuds de les pe rsones que
e hauran de
e posar en marxa aquestes pau
utes?
Volííem orienta
acions conccretes per ser un cen
ntre cívic que
q
aposta per la iguaaltat de gè
ènere de fo
orma
integral, tant en les accions cap a la
a ciutadania
a com en la
a mentalitat i les actitudds de les persones
p
qu
ue hi
treb
ballen. Per a
això era ne
ecessari que la guia fo
os producte
e d'una refle
exió de l'eqquip, col·lec
ctiva i, d'alg
guna
form
ma, visceral. Sí, perqu
uè en el prrocés no ha
an faltat te
ensions, dubtes, resisttències... Quan
Q
es tra
acten
temes com aquests ens posem
p
totalment en jo
oc i a vegad
des resulta difícil enfroontar-nos amb
a
les nosstres
ences méssarrelades, els nostre
es costumss o, simple
ement, am
mb qüestionns que ma
ai ens havvíem
cree
qüe
estionat.
Aqu
uesta guia n
no és un punt d'arribad
da, sinó un p
punt d'inici. Perquè aquesta guia realment en
ns pugui se
ervir i
es pugui
p
aplica
ar és necesssari conèix
xer-la a fon
ns, comparttir-la, fer-la pròpia perr part de ca
ada persona
a de
l'equ
uip del Cen
ntre Cívic i assumir-la
a
com
c
un com
mpromís prio
oritari per pa
art de l'orgaanització.
A més
m
a més,, és necesssari seguir revisant-la i modificant-la periòd
dicament peerquè siguii una base útil,
obe
erta i adapta
able als can
nvis del context i a less noves ne
ecessitats. Ara
A el veritaable repte és
é aplicar en
e la
nostra feina qu
uotidiana le
es pautes que
q
hem el aborat. No serà fàcil i no semprre podrem fer-ho, però
ò és
e el Centre Cívic, com
m a equipam
ment munic
cipal de pro
oximitat, asssumeixi el compromíss de
estimulant que
nstruir una societat
s
mé
és igualitària
a i més justa
a.
contribuir a con
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