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Som els i les estudiants dels centres educatius Escola 
l’Esperança, Centre d’Educació Especial Sants Inno-
cents, Institut Príncep de Viana i Centre d’Educació Es-
pecial Gavina del districte de Sant Andreu. Tenim entre 
12 i 19 anys.

El 26 de novembre del 2019 ens vam trobar per primera vegada al Polies-
portiu La Mar Bella. És allà on va començar tot: hi vam fer jocs i activitats 
per començar a treballar el tema de l’Audiència Pública d’aquest any, edu-
car en la igualtat. Abans de marxar, va venir l’alcaldessa de Barcelona, Ada 
Colau, a encarregar-nos la missió de crear un manifest aportant propostes 
per fer de Barcelona una ciutat amb més igualtat. 

Pel gener ens vam trobar a l’Espai Jove Garcilaso amb els i les alumnes 
de les escoles del districte per seguir treballant en aquesta qüestió. Hi vam 
fer jocs i debats per familiaritzar-nos amb els conceptes teòrics del femi-
nisme i l’educació en igualtat. Al final de la jornada, entre tots i totes tam-
bé vam presentar les cançons de rap que havíem creat per conscienciar la 
societat de la importància que té el feminisme. 

A mitjan febrer ens vam ajuntar alumnes de totes les escoles de Barce-
lona que participen en l’Audiència Pública i vam celebrar una assemblea 
d’estudiants. 

Finalment, el 4 de març del 2020 ens vam trobar de nou alumnes repre-
sentants de les diferents escoles del districte de Sant Andreu per redactar 
el manifest que teniu a les mans. 

Durant tots aquests mesos, a banda de realitzar activitats amb les di-
ferents escoles del districte i de Barcelona, també hem anat treballant el 
tema de la coeducació a l’aula. Per exemple, ens han projectat vídeos que 
ens conscienciaven de què és l’educació en igualtat i que després han ge-
nerat debats molt interessants. També hem fet jocs i activitats que ens han 
ajudat a entendre i analitzar millor què és el feminisme i què és la igualtat, 
i hem arribat a redactar propostes de millora per a la nostra ciutat. 

L’educació en la igualtat és crear espais educatius on hi hagi respecte i 
convivència, on tothom sigui tractat per igual i on tothom tingui les ma-
teixes oportunitats. 
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HEM APRÈS
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IGUALTAT?



Proposem a l’Ajuntament:
· Promoure assemblees de barri per als nois i noies més joves, per compar-

tir experiències i buscar solucions.
· Promoure assemblees de barri per a les persones més grans, per sensibi-

litzar la gent del barri sobre la necessitat de la igualtat.
· Contractar personal que estigui als transports públics i que es dediqui 

a donar suport a persones que pateixin un assetjament o una agressió 
masclista o homòfoba. 

· Promoure que les dones immigrants puguin trobar feina, ja que solen 
tenir més dificultats.

· Donar la mateixa importància als equips esportius de la ciutat femenins 
que als masculins.

· Promoure la política entre les nenes i noies, perquè el dia de demà tin-
guin aspiracions a participar en la vida política.

· Verificar que els treballadors i treballadores de la ciutat de Barcelona co-
brin el mateix sent home o dona. 

· Canviar els símbols dels lavabos públics perquè les noies no portin vestit 
i que també hi hagi símbols de lavabos per a les persones no binàries.

· Que existeixi un servei d’orientació per a noies per ajudar a superar una 
situació de crisi o vulnerabilitat.

· No posar exemples d’home, dona i fills com a parelles ideals i tenir en 
compte altres tipus de famílies.

Proposem a les famílies: 
· No diferenciar des de petits els nens i les nenes per colors (rosa per a les 

nenes i blau per als nens).
· Donar exemple dins de casa i repartir les tasques de manera igualitària 

entre homes i dones.
· Comprar joguines realistes i que, com en el cas de les nines, no tinguin 

cossos impossibles.

Proposem als centres educatius: 
· Visibilitzar la igualtat i les desigualtats que les noies i nois tenim dins del 

centre educatiu.
· Crear un espai on parlar de temes amb perspectiva feminista des dels 

cursos de parvulari fins als cursos de nois i noies més grans.
· Lluitar contra els estereotips que apareixen a les classes, com ara que en 

educació física considerem els nois més forts. 
· Exigir al professorat fer una formació en igualtat de gènere i diversitat 

de gènere. 
· Fomentar que totes les activitats es facin de manera mixta en espais edu-

catius.
· Establir un uniforme (per als centres que el tenen establert) igual per a 

nois que per a noies.

Al nostre districte, els col·lectius joves comencem a rebutjar estereotips 
com, per exemple, l’ús de colors associats al sexe (rosa per a nenes i blau 
per a nens). Considerem que gaudim d’un gran suport de les nostres famí-
lies, encara que seguim sense poder parlar de tot. Tot i així, les persones 
d’edats més avançades segueixen sent masclistes, per exemple, amb l’ús de 
vocabulari diferent per a nois i noies, i a vegades dur per a persones que 
no són heterosexuals. 

Notem molta pressió estètica sobre les noies, que, a més, molt sovint pa-
teixen casos d’assetjament, la qual cosa ens genera una gran inseguretat. 

Pel que fa als nostres centres educatius, valorem molt positivament que 
el professorat ens tracti de manera igualitària, sense cap diferència de gè-
nere. Ara bé, pensem que el professorat està poc format en perspectiva de 
gènere, tema que es comença a tractar quan ja som joves i no en etapes 
infantils.

De la mateixa manera, es dona suport a altres sexualitats, reconeixent 
les persones trans, tot i que encara es produeixen casos d’agressió i as-
setjament a causa de la cultura masclista de la societat. Aquests casos no 
els podem tractar de manera adequada, ja que ens falten espais a l’aula 
(tutories). Ara bé, valorem positivament que sorgeixin noves sexualitats 
i que es respectin i apreciïn, tot i que trobem que no tenim total igualtat.

Pel que fa als espais, només trobem lavabos mixtos en alguns dels nos-
tres centres educatius. També considerem que hi ha gran desigualtat en 
l’ús dels espais de joc, principalment pel futbol, que ocupa tot l’espai cen-
tral i al qual juguen majoritàriament els nois.

PROPOSTESDIAGNÒSTIC



Ens comprometem a:
· Denunciar públicament les persones que cometin agressions masclistes, 

racistes o homòfobes.
· No donar suport a aquells companys i companyes que tinguin actituds 

masclistes ni riure’ls les gràcies.
· Explicar tant a infants com a les persones grans que les idees i les creen-

ces estan plenes d’estereotips.
· Criticar la publicitat quan creguem que no respecta les noies o els nois. 
· Formar-nos quant a diversitat sexual per poder ajudar companys o com-

panyes que necessitin el nostre suport. 

El projecte de l’Audiència Pública ens ha permès treballar sobre els con-
ceptes de coeducació i d’educació en la igualtat, ens ha acostat als alum-
nes de les diferents escoles del districte i ens ha permès participar en es-
pais de debat i reflexió. Després de tots aquests mesos de feina, estem molt 
contents i contentes amb el resultat, amb el coneixement que hem adquirit 
i amb l’experiència que hem pogut viure. Gràcies a aquest projecte, d’ara 
endavant serem més conscients de com és de necessari educar en la igual-
tat, respectar a tothom i lluitar per viure en una ciutat i un districte inclu-
sius, lliures i feministes.

Volem donar les gràcies als càrrecs polítics, als centres cívics del distric-
te, que ens han deixat un espai on realitzar activitats; als nostres profes-
sors i professores, que ens han donat la possibilitat de participar en aquest 
projecte, i a totes les persones que han fet possible que siguem avui aquí. 
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