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Som els i les alumnes dels centres escola La Pau, institut 
22@, institut Barri Besòs, institut Infanta Isabel d’Aragó 
i institut Juan Manuel Zafra dels barris del districte de 
Sant Martí. Tenim entre 11 i 17 anys.

Aquest projecte va començar el mes de novembre quan vam assistir a la 
presentació al Poliesportiu La Mar Bella. Allà ens vam trobar amb tots els 
nois i noies que participen en l’Audiència Pública de tots els districtes de 
Barcelona, i l’alcaldessa, Ada Colau, ens va encarregar que redactéssim 
aquest manifest amb les nostres propostes per a una ciutat més igualitària. 

Durant aquests mesos hem anat fent trobades amb els altres centres del 
districte on fèiem jocs i debats relacionats amb el tema de la igualtat. Hi 
havia activitats més mogudes i d’altres de més relaxades, però en totes 
podíem acabar fent un petit debat. 

A l’aula hem fet servir un material didàctic que ens ha fet pensar molt i que 
sovint ens feia donar la nostra opinió sobre desigualtats que observàvem.

Hem après que encara hi ha molta desigualtat als barris del nostre dis-
tricte i que tenim moltes coses en les quals podem millorar. Hem observat 
que sovint no ens n’adonem perquè moltes desigualtats les tenim molt 
assumides, però també que és el nostre compromís denunciar-ho públi-
cament sempre que considerem que no hi ha igualtat entre nois i noies. 

Educar en la igualtat és criar-nos tenint els mateixos drets siguem nois o 
noies. És considerar-nos a tots iguals, sense cap diferència.

QUÈ HEM 
FET I QUÈ 
HEM APRÈS

QUÈ ENTE-
NEM PER 
EDUCAR  
EN LA 
IGUALTAT?



Proposem a l’Ajuntament:
· Donar més importància als equips femenins d’esport a la televisió.
· Canviar les seccions femenina i masculina de les botigues de roba, que no 

siguin per colors, només per talles.
· Posar més il·luminació i més policia i mesures de seguretat pels carrers 

a la nit. 
· Programar xerrades informatives i espais de debat per formar la societat 

en coeducació i evitar que segueixi havent-hi les desigualtats de gènere.
· Regular els sous perquè no siguin diferents segons el gènere de la perso-

na que treballa.
· Eliminar la publicitat amb estereotips de segons quines feines, per evitar 

que en alguns sectors només hi hagi homes o dones.

Proposem a les famílies: 
· Canviar el discurs alarmista envers les noies de la família, per evitar que 

sentin tanta por.
· Educar en la igualtat des de la infància i fer conscients els infants i joves 

de la realitat en què viuen i de què cal canviar per millorar la societat.
· Fomentar llibres i joguines no sexistes que evitin els prejudicis i estereo-

tips de gènere.
· Educar els nois des de la infància a no fer mai mal a les noies, i no només 

dir a les noies que vigilin.

Proposem als centres educatius:
· Distribuir l’espai dels patis perquè tothom s’hi senti còmode jugant. Per 

exemple, jugar cada dia a un esport diferent o utilitzar l’espai de la pista 
un grup classe concret, o bé donar espais diferents a diversos esports o 
jocs perquè tothom tingui l’oportunitat de fer el que li vingui de gust.

· Reduir les hores lectives i afegir-hi hores d’assemblea, reflexió i debat 
sobre les temàtiques que ens inquieten, preocupen i interessen.

· Crear una matèria d’educació sexual des de la primària.
· Organitzar cursos per ajudar i formar les famílies i el professorat en co-

educació i igualtat de gènere, per crear una educació amb valors trans-
versals.

· Fomentar els llibres no sexistes que evitin els prejudicis i estereotips de 
gènere.

· Formar el professorat sobre els rols de gènere i la perspectiva feminista.

Espai públic
Considerem que hi ha desigualtat en l’espai públic, ja que les noies ens 
sentim molts cops jutjades per la roba que portem; en canvi, els nois no ens 
sentim mai o gairebé mai jutjats per la roba. A més, les noies a vegades ens 
sentim insegures pel carrer, ja que amb freqüència ens fan comentaris que 
no ens agraden, i també coneixem casos d’assetjament. 

Pel carrer també ens trobem sovint amb anuncis sexistes i amb molts es-
tereotips. 

Aula
Estem molt contents i contentes que a l’aula es pugui parlar de tot, malgrat 
que encara hi ha algun tema que tant al professorat com a nosaltres ens 
costa. Ens adonem que molts cops hi ha prejudicis o estereotips diferents 
per a nois i noies; per exemple, en l’àrea d’educació física es creu que els 
nois sempre faran millor les activitats, però les noies també ens creiem 
molt capaces de fer-ho bé. 

Ens trobem que molts llibres que parlen de persones posen exemples gai-
rebé sempre d’homes, només es parla de dones en algun moment puntual.

Algun cop a l’aula les noies rebem comentaris sobre la nostra forma de 
vestir i en canvi als nois no ens passa.

Pati i espais comuns
Ens adonem que els cursos de nens i nenes més petits solen jugar tots junts; 
en canvi, quan ens anem fent grans ens dividim bastant entre nois i noies. 

Al pati cadascú és lliure de jugar al que vol, però la veritat és que sembla 
que hi hagi esports assignats a nois i d’altres a noies, i molts cops les noies 
no ens sentim benvingudes a jugar, per exemple, a futbol.

Considerem que els espais del pati estan mal repartits, ja que, si alguna 
persona no vol jugar a futbol, s’ha de quedar en un espai molt petit. 

Temps familiar
Creiem que les tasques domèstiques a casa nostra es divideixen de forma 
bastant igual entre els homes i les dones de la casa. Tanmateix, sabem que 
no en tots els casos és així.

Les noies sentim que sempre, des de petites, ens donen un missatge de 
preocupació per si anem soles pel carrer, mentre que als nois no ens crien 
donant-nos aquest missatge. 

També hem vist que des de petits ens han regalat joguines molt diferents 
segons si érem nens o nenes.

Relacions i xarxes socials
Creiem que avui dia els models de noies i nois estan canviant, hi ha menys 
distància entre els dos gèneres. 

Tot i així, seguim veient com molts dels rols femenins i masculins que 
considerem antics encara es reprodueixen en alguna relació d’amistat o 
de parella. 

En les xarxes socials, les noies ens seguim sentint més qüestionades que els 
nois, i també creiem que hi ha molta més censura cap als cossos femenins. 

PROPOSTESDIAGNÒSTIC



Ens comprometem a:
· Acompanyar les noies de la classe per evitar que se sentin insegures pel 

carrer.
· Conscienciar el nostre entorn de la realitat que vivim les noies i de la ne-

cessitat de canviar la sensació de por i inseguretat amb què ens movem 
per la ciutat.

· Ser observadores i observadors actius del nostre entorn familiar, per evi-
tar que es creïn desigualtats en la realització de les tasques de la casa. 

· Denunciar de manera creativa els anuncis amb estereotips sexistes, per 
arribar a la societat i conscienciar el nostre entorn.

· Evitar la utilització de les xarxes com a espai per crear i potenciar les 
desigualtats, i denunciar les que hi puguem veure. 

· Fomentar llibres i pel·lícules no sexistes que evitin els prejudicis i estere-
otips de gènere.

· Exigir al centre educatiu que faci arribar els missatges correctament so-
bre el significat i la importància de les vagues feministes. 

· Ens comprometem a respondre o intervenir en situacions denigrants per 
a les noies, com ara comentaris, bromes de mal gust, accions desafortu-
nades...

· Incloure tothom per igual en tots els jocs i els espais del pati. 
· Parlar des del respecte abans de saltar a la defensiva a la primera.

Tant les noies com els nois som conscients que en la nostra societat hi ha 
masclisme i no hi ha igualtat. Tot i així, sabem que sempre podrem fer 
alguna cosa per canviar-ho, i per això fem aquestes propostes a l’Ajunta-
ment, les famílies i els centres educatius, i assumim uns compromisos. 

Moltes gràcies per escoltar la nostra veu i per donar-nos l’oportunitat 
de conèixer-nos entre els nois i noies dels barris de Sant Martí. Esperem 
poder seguint aportant idees en el futur. 

COMPRO-
MISOS

CONCLU-
SIONS I 
AGRAÏ-
MENTS


