
                                                                    
 

1 
 

 

Bona tarda! 

Senyora alcaldessa, regidors i regidores, mestres, familiars, companys i 

companyes. 

El meu nom és Anna i sóc de l’escola  Santiga. 

Som els nens i les nenes del Consell Infantil Municipal que estem estudiant 

cinquè de primària a les escoles de Santa Perpètua: 

- L’Escola Bernat de Mogoda, 

- l’Escola Santa Perpètua, 

- l’Escola Santiga, 

- l’Escola La Florida, 

- l’Escola Tabor, 

- el Col·legi Sagrada Família 

- i l’Escola Els Aigüerols. 

Un any més, els infants de Santa Perpètua hem format el Consell Infantil i hem 

treballat sobre un tema que l’Ajuntament ens ha encarregat per donar la nostra 

opinió i fer propostes. 

L’encàrrec d’aquest any ha estat treballar sobre La igualtat de Gènere. 

Per formar-nos una opinió sobre aquest tema hem fet diverses activitats, hem 

treballat algunes dades i informacions sobre la desigualtat entre homes i dones 

a la nostra societat, i hem intentat conèixer quines eines i recursos tenim per 

canviar-la.  

A la primera sessió del Consell, al mes de gener, va venir el Regidor 

d’Educació, Antonio Egea, i ens va explicar quin encàrrec ens volia fer 

l’Ajuntament aquest any. Ens va dir que era un tema complex, però molt 

necessari de treballar, ja que la nostra societat encara està molt lluny 

d’aconseguir la igualtat entre homes i dones en molts àmbits de la vida.   

 

 

Hola, jo soc la Berta i vaig al Col·legi Sagrada Família. 

La Igualtat de Gènere és un objectiu molt important de la nostra societat, ja que 

actualment les dones viuen situacions o condicions desfavorables, i fins i tot de 

discriminació, simplement pel fet de ser dones. Alguns exemples que ens han 

cridat l’atenció han estat: 
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1. La diferència de sou per realitzar les mateixes feines. Les dones 

cobren de mitjana gairebé 7.000€ menys a l’any que els homes, i a 

més ocupen majoritàriament els treballs menys importants i amb més 

contractes de jornada parcial.  

2. Les dificultats de les dones per ocupar llocs de feina de 

responsabilitat. A Catalunya, en càrrecs de direcció només trobem a 

un 32% de dones, el 68% restant són homes.  

3. Les dones dediquen moltes més hores a la cura familiar i a les 

tasques domèstiques. De mitjana, les dones dediquen 26’5 hores 

setmanals a feines no pagades, mentre que els homes només en 

dediquen 14h.  

4. Les poques referències i visibilitat de dones rellevants en l’espai 

públic del municipi. De tots els noms de carrers de Santa Perpètua, 

només un 6% està dedicat a dones, mentre que la presència de 

personalitats masculines és del 33%.    

D’altra banda, hem observat com sovint les dones carreguen amb etiquetes o 

estereotips sobre com han de ser, com han de comportar-se, com poden vestir-

se o les feines i les professions que poden realitzar. Aquestes idees 

preconcebudes sobre elles, limiten les seves oportunitats, els seus drets o les 

seves aspiracions. En contextos com la publicitat, la musica o el cinema, veiem 

les dones representades com a simples objectes i cossos, que han de ser 

bonics i prims, i que queden en un segon pla respecte els homes.  

Per tant, per tots aquests motius, és important que treballem per aconseguir 

més equitat entre dones i homes; i per aïllar i fer desaparèixer qualsevol 

comportament públic o privat que no sigui igualitari, i no respecti els drets i la 

dignitat de totes les dones.  

El que ens va demanar el regidor és que penséssim què podríem fer nosaltres, 

les famílies, l’escola i l’Ajuntament per aconseguir-ho.  

La pregunta és difícil de respondre perquè els comportaments, les visions i les 

tradicions no igualitàries en relació amb les dones són molt antigues en la 

nostra societat. Les dones a Espanya van poder votar per primera vegada l’any 

1933 (els homes ho feien des de feia 65 anys abans), i fins l’any 1975 van ser 

considerades per llei “propietat” dels homes de la família (pare, germà o marit), 

que feien de tutors legals.   

Malgrat tot el nostre passat i els costums que encara avui perduren, som 

capaces i capaços de detectar les situacions desigualitàries i transformar-les en 

equitatives i justes per a totes i tots?  

 



                                                                    
 

3 
 

 

Bona tarda, jo em dic Joana i estudio a l’escola Tabor. 

Amb les dinamitzadores del Consell hem fet diverses activitats per saber-ho. 

El primer que vàrem fer és posar-nos a prova per veure si identificàvem els rols 

de gènere. A través d’un joc anomenat Romeu-Tarzan-Cavaller, vàrem 

reflexionar sobre el “paper masculí” i “femení” a la parella, i en les relacions 

entre homes i dones.  

Al principi, no vèiem diferències entre nosaltres a l’hora de fer les accions i 

durant el joc. Tampoc en altres espais on juguem o ens relacionem com el pati 

de l’escola, al carrer o a casa. Vàrem dir que tots fèiem de tot.  

Després, vàrem veure alguns vídeos que ens van fer pensar: 

- Un sobre què vol dir la etiqueta “com una noia”. 

- Un altre sobre el ballarí de la pel·lícula Billie Elliot.  

- I un experiment sobre la desigualtat vista pels infants. 

Ara us mostrarem un d’ells. 

La majoria de nosaltres vam reconèixer haver sentit o haver viscut alguna 

situació on l’expressió “com una noia” tenia un significat negatiu o de burla. De 

fet, alguns de nosaltres (amb la resta de companys de classe) vam fer 

experiments semblants amb adults fora de l’escola, i els resultats van ser 

similars.  

Parlant de la història de Billie Elliot i fent un joc de mímica sobre professions, 

també vam poder veure com hi ha activitats que es consideren més “de noia” 

(com la dansa clàssica o el ball en general), i d’altres més “de noi” com el 

futbol, o els esports de contacte. Això mateix passa amb alguns oficis i feines, 

que s’identifiquen o bé amb homes, o bé amb dones: pilot, bomber, policia, 

mestra, infermera, treballadora de la neteja.  

Així que una primera conclusió a la qual hem arribat és que els estereotips de 

gènere, que són el conjunt d’idees preconcebudes sobre els homes i les dones 

que aprenem a través de la nostra cultura i la nostra societat, estan tan arrelats 

entre nosaltres que no sempre són fàcils d’identificar. Poden fins i tot marcar la 

nostra relació amb allò que ens envolta i limitar les nostres oportunitats: a l’hora 

de jugar, d’escollir una afició, d’estudiar una carrera o fer una feina.  

 

Hola, jo soc l’Eva de l’escola Els Aigüerols. 
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Per aprofundir en el tema, ens va visitar la Gema Jorge, l’auxiliar tècnica de la 

Regidoria de Igualtat. La Gema ens va descobrir un recurs molt útil per 

combatre els estereotips de gènere: les Ulleres Liles. Es tracta d’unes ulleres 

invisibles, que no es trenquen i duren tota la vida. Si les portem posades ens 

ajuden a observar el nostre entorn amb una mirada més igualitària, sent 

capaços de detectar elements i situacions de discriminació de gènere.  

(tots treuen les seves ulleres i se les posen, mostrant-les al públic) 

La Gema també ens va explicar els serveis, els recursos i les activitats que té la 

Regidoria en temes d’Igualtat (el CIRI, el Punt d’Informació per a la Diversitat 

Afectiva i de Gènere, i les diverses campanyes de sensibilització). Ens va 

interessar especialment la de “Joguines no Sexistes” que es realitza al Nadal 

per combatre els rols de gènere en el joc. La Gema ens va dir que li aniria molt 

bé que l’ajudéssim amb el disseny de la propera campanya, i a tots ens va 

semblar una bona idea! 

Per finalitzar la trobada, vam veure un vídeo anomenat “la desigualtat no és un 

joc de nens”, en el qual un nen i una nena rebien l’encàrrec de fer una tasca 

junts, i quan la finalitzaven el nen rebia un pot ple de dolços, i la nena només la 

meitat. Aquesta situació ens va permetre recordar que una de les desigualtats 

més greus que pateixen les dones en la nostra societat té a veure amb els sous 

i amb el treball no pagat a casa i amb la família.  

Vam aprendre que l’Equitat és una eina clau per assegurar que totes les 

persones, més enllà del seu gènere, el seu origen, la seva cultura, o la seva 

religió, tenen els mateixos drets, els mateixos deures i les mateixes 

oportunitats.  

 

 

Bona tarda, em dic Jan i soc alumne de l’escola Santa Perpètua. 

 

Amb les ulleres liles posades, les dinamitzadores del Consell Infantil ens van 

proposar fer una tasca d’observació detallada del nostre entorn. Ens vam 

repartir els encàrrecs per escoles: 

1. El primer encàrrec era “Observem l’Escola”. Hi han treballat les i els 

representants de l’escola La Florida i el col·legi Sagrada Família. 

Mitjançant una fulla de registre, vam analitzar diferents elements del 

nostre centre: els noms de les classes, el pati i els espais d’esbarjo i 

joc, i finalment la biblioteca per saber si disposàvem de contes 

igualitaris.  
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2. El segon encàrrec era: “Fer un mapa sonor del nostre entorn”. Hi han 

treballat les i els representants de les escoles Tabor, Bernat de 

Mogoda i Aigüerols. Vem fer un recull amb el nom de les cançons 

escoltades a l’escola, a casa, a la ràdio del cotxe, a la televisió, amb 

els amics, i pel carrer.  

3. El tercer encàrrec ha consistit en omplir una taula sobre qui fa les 

feines a casa. Hi han treballat les i els representants de les escoles 

Santiga i Santa Perpètua.  

Els resultats dels 3 encàrrecs els vam treballar per grups i després vam fer una 

exposició conjunta a tots els membres del CONSELL INFANTIL, per tal de 

debatre i posar en comú les principals idees.  

 

 

 

Hola, jo soc la Mireia i estudio a l’escola Bernat de Mogoda. 

Pel que fa a l’observació a l’escola, vam veure que en general les classes 

prenen noms igualitaris, referents a arbres, animals o ciutats. Només en un cas, 

es va detectar que els noms de les aules feien referència exclusivament a 

pintors masculins.  

Així mateix, es va comprovar que a les biblioteques dels centres hi ha pocs 

llibres de la llista de contes coeducatius de la Diputació de Barcelona, no 

arriben a una desena dels gairebé 30 que vam buscar.  

Finalment, ens vam adonar que els patis estan força ocupats pel futbol, que 

deixa pocs espais lliures per jugar a altres jocs o esports, o fer altres activitats 

com escoltar música i ballar. Sovint hi ha dificultats també perquè les noies 

juguin a pilota en equips mixtes.   

D’altra banda, l’observació sobre qui fa les tasques de casa, tot i que és una 

petita mostra, va posar de relleu que són les mares qui realitzen la major part 

de les activitats domèstiques. Tot el que té a veure amb la neteja de la llar i de 

la roba, recau principalment en elles. 

Pel que fa al mapa sonor, vam analitzar les lletres de les cançons recollides 

durant el registre i ens va sorprendre molt els missatges que contenien. 

Majoritàriament, estaven plenes d’estereotips sobre els cossos de les dones, la 

seva voluntat i els seus interessos, i sobre el seu rol dins de la parella.  

Ens vam adonar que sovint no parem atenció a les lletres, i escoltem molta 

música que no és per res igualitària des de la perspectiva de gènere. Ens va 
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interessar tant el tema, que vam demanar a les dinamitzadores treballar amb 

els nostres companys a l’aula un recull amb cançons igualitàries i fer un altre 

amb aquelles que no ho fossin. Hem unificat tot aquest treball en una llista 

titulada “cançons liles del CONSELL INFANTIL”, que voldríem entregar a les 

escoles, a Ràdio Santa Perpètua i a l’Ajuntament perquè les tingui en compte 

en celebracions, activitats, etc.  

 

 

 

Hola, soc la Lorea de l’escola La Florida. 

Al mes de març, van venir a visitar-nos les dinamitzadores del Consell Infantil a 

cadascuna de les escoles, per treballar amb tot l’alumnat de 5è el tema dels 

estereotips de gènere i la equitat. A partir de l’activitat “Un Conte sense 

Gènere”, ens van fer l’encàrrec a cada grup d’inventar-nos un relat curt que fos 

el més igualitari possible: que no tingues etiquetes de gènere, que no fos 

sexista i que intentés ser diferent als contes tradicionals. Una selecció de les 

millors històries la trobareu a la plana web del Consell Infantil.  

En la última sessió del Consell hem parlat sobre què pensem que es podria fer 

per millorar globalment la Igualtat i l’Equitat de gènere al nostre municipi. us 

volem fer les següents propostes: 

Nosaltres mateixos podem: 

- Portar sempre posades les ulleres liles. Mireu, us hem fet unes per 

vosaltres; és un regal que us volem donar. Ara us les reparteixen 

algunes i alguns representants del Consell Infantil.  

- Ser observadors d’igualtat entre els nostres amics i família.  

- No normalitzar i acostumar-nos a les notícies sobre agressions sexuals 

cap a les noies i dones.  

- Els nois, no molestar a les nenes per sentir-nos superiors.  

- Utilitzar vocabulari igualitari, i dir primer a la noia i després al noi quan 

parlem.  

- No callar quan les noies reben insults. 

- No posar, ni utilitzar etiquetes. No acostumar-me a dir que hi ha coses 

de nois i coses per a noies.  
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- Respectar la Igualtat i la diferència: no riure de les preferències dels 

altres.   

- Si veig violència o desigualtat, demanar ajuda i denunciar-ho.  

- Posar límits i serietat davant de les faltes de respecte cap a les dones o 

cap a les opcions no majoritàries.  

 

 

A casa, les famílies, podem fer: 

- Repartir les tasques domèstiques de manera equitativa. 

- Campanya familiar del “comptador d’hores”: tenir a casa unes taules per 

sumar i controlar les hores que dedica cada membre a les tasques 

sense sou de casa. 

- Fer canvi de rols ens les tasques de casa perquè tothom col·labori en 

totes les necessitats i funcions.  

 

A l’escola es podria fer: 

- Col·locar bústies liles als centres per recollir comentaris, observacions, 

suggerències per afavorir la Igualtat a les escoles.  

- Pintar nous jocs sense gènere en els patis. 

- Canviar els noms de les classes perquè hi hagi més personatges 

femenins.  

- Disposar de més llibres coeducatius i igualitaris als espais de biblioteca 

o a l’aula.  

- Fer canvis de rol en les activitats i jocs del pati.  

- Els nois, deixar jugar a les noies a futbol i afavorir la pràctica esportiva 

mixta en tots els esports. 

- Creació d’una obra de teatre sobre Igualtat a les escoles.  

I l’Ajuntament pot fer: 

- Tenir en compte la llista de Cançons Liles del CONSELL INFANTIL en 

els actes i espais municipals, i també a Ràdio Santa Perpètua.  

- Els i les representants del CONSELL INFANTIL participin en el disseny  

de la campanya de “Joguines no sexistes”.  

- Que hi hagi canviadors de bolquers també en els serveis masculins dels 

lavabos municipals.  
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- Promoure jornades d’esports coeducatius per tal de conèixer nous 

esports mixtes i igualitaris com el Korfball. 

- Prioritzar la presència de personatges femenins importants quan es posi 

nom als nous carrers de Santa Perpètua.  

- Realitzar una trobada oberta als ciutadanes i ciutadans per explicar i 

reflexionar sobre com podem saber si una dona està davant d’una 

situació de desigualtat de gènere.  

- Més publicitat (polseres, xapes, pancartes, etc.) i cartells per tot el 

municipi amb els números dels serveis d’atenció a la Dona, dels serveis 

d’Igualtat, i de les informacions i campanyes que es fan a Santa 

Perpètua. 

- Crear un comptador de desigualtat municipal que sigui visible per totes 

les perpetuenques i els perpetuencs.  

- Més visibilitat de l’esport femení a Ràdio Santa Perpètua i en tots els 

espais municipals.  

- Campanya sobre la Igualtat i la Equitat de gènere per a totes les famílies 

del municipi.   

 

I això és tot. Moltes gràcies per escoltar-nos i per la vostra assistència. 

 


