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Càpsules

1. Com fer front a l'assetjament sexual i a la discriminació

2. Com comunicar amb perspectiva de gènere. (25 d’octubre)

3. Com millorar la participació de nenes, noies i dones a les 

entitats esportives. (15 novembre)

4. Com incorporar la perspectiva de gènere en l'organització

d'esdeveniments. (13 desembre)



Pedrona Serra Payeras

Professora d’Intervenció Educativa

INEFC Barcelona - GISEAFE

pedronaserra@gencat.cat - @pedronasp

Com comunicar amb perspectiva de gènere

mailto:pedronaserra@gencat.cat


Objectius

1. Conèixer la implicació que té el llenguatge en crear marcs de referencia que 

invisibilitzen diferents realitats i estenen situacions de desigualtat i 

discriminació.

2. Conèixer diferents solucions per comunicar de forma inclusiva (més enllà 

del desdoblament de gènere), visibilitzadora i respongui als propis objectius

3. Analitzar els propis recursos comunicatius de l’entitat amb una mirada de 

gèner



EXERCICI
3 aspectes de la PG que creieu que us heu “enfocat”

3 aspectes de la PG que voldríeu incorporar

5 minuts



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY

https://www.flickr.com/photos/11136492@N02/3721448864
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


“Ceguera de género”

(Doloso & Velasco, 2013)

La IGUALTAT 
d’ACCÉS

no és SUFICIENT

“Espejismo de la igualdad”

(Valcárcel, 2008)





Estem a punt per veure 
l’esport en perspectiva de 
gènere? 

Podeu desmuntar els mites? 
- SI no venen és perquè no volen? 
- Si jo ho he pogut fer...



Estem a punt per veure 
l’esport en perspectiva de 
gènere? 

Ens preguntem què fem nosaltres perquè no 
vinguin? 



Del 1 al 5 en quin grau estaries d’acord amb aquestes afirmacions? 

1. La meva entitat/club realitza un ús adequat del llenguatge i de les imatge en totes les eines de comunicació que 

desenvolupen.

2. Es difonen de la mateixa manera les activitats esportives masculines i femenines de l’entitat.

3. S’utilitza un llenguatge inclusiu i no discriminatori en els texts de comunicación interna i externa.

4. Es diversifiquen les imatges d’homes i dones fent AF i esport en diferents edats, contexts i nivells, de 

manera que s’incloguin els gusts i interessos de les dones en tota la seva diversitat i del col∙lectiu 

LGBTI. 

5. S’evita la representació estereotipada d’homes i dones en el tipus i nivell de pràctica esportiva que 

realitzen.  

6. S’elimina la sexualització del cos femení en les imatges en totes les accions de comunicació de l’ens

local.  

7. Es visibilitzen cartells que incloguin la diversitat sexual i de gènere. 

8. Es disposen d’impresos que tinguin en compte la diversitat i incloguin: 3 caselles en el camp de sexe 

(dona, home i no binari) i recullin la diversitat familiar (persones progenitores/persona progenitora).



1
Implicació en la 

transformació del 
centre

IMPLICACIÓ

Digues prou

Comissió 
d’Igualtat

Sensibilització, 
formació i 

transferència

Activitats 
específiques

Coordinació

 Jornades Dona i Esport

 Master-class

 Treball transversal

 Per àrees

 Junta directiva

 Personal tècnic



https://www.youtube.com/watch?v=ITy8Hkls2fI
https://www.youtube.com/watch?v=NrLIDToC2nw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fX6WMYn1W4g


Suport?

Implicació?

Aportacions?

https://www.youtube.com/watch?v=ITy8Hkls2fI
https://www.youtube.com/watch?v=NrLIDToC2nw&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=fX6WMYn1W4g
https://www.youtube.com/watch?v=NrLIDToC2nw&feature=emb_title


EXERCICI
Quines activitats teniu previstes pel Novembre? 

2 minuts



1
Implicació en la 

transformació del 
centre

IMPLICACIÓ

Digues prou

Comissió 
d’Igualtat

Sensibilització, 
formació i 

transferència

Assignatures 
específiques

Coordinació

 Treball transversal

 Per àrees i departaments

 Suport a iniciatives

 Contribucions des de 
l’especialitat

 Efectes reals?

 Al masclisme normalitzat

 Assetjament

 Protocols

 Jornades Dona i Esport

 Master-class

 Junta directiva

 Personal tècnic
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Visualitza el vídeo sencer

Digues prou

https://www.youtube.com/watch?v=Y-qCpqvBuSI
https://www.youtube.com/watch?v=Y-qCpqvBuSI
https://www.youtube.com/watch?v=Y-qCpqvBuSI
https://www.youtube.com/watch?v=Y-qCpqvBuSI


2
Cartellera

Cartellera

Difusió 
interna i 
externa

Senyalística 
instal∙lació

Referents

Superar 
l’androcentrisme

Materials 
informatius

 Incorporar l’experiència, 
coneixements, interessos, 
activitats de les dones

 Comunicats a famílies, personal 
tècnic

 Presentacions, 



Ens acostumem a lo masculí com a genèric

ANDROCENTRISME
(etnocentrisme)

Evolució humana = Evolució de l’home?

Història



ANDROCENTRISME
(etnocentrisme)

“El futbol és l’esport rei”

“La Lliga de futbol comença d’aquí 15 dies” 

Història



Ens acostumem a lo masculí com a genèric

ANDROCENTRISME
(etnocentrisme)

“El futbol és l’esport rei”

“La Lliga de futbol comença d’aquí 15 dies”

Història





Acceptació - visibilitat

James Dawson (2014)“Este libro es gay”



Estratègies



Estratègies

• Disposar d’impresos que: 

• - incloguin 3 caselles en el camp de sexe: dona, home i no binari. 

• - recullin la diversitat familiar (famílies homoparentals i monoparentals): persones progenitores/persona 

progenitora. 

• Realitzar les matrícules/inscripcions amb el nom sentit 

• Emetre els carnets de soci/a o abonaments d’usuari/a amb el nom sentit 

• Disposar de vestidors i dutxes familiars i/o individuals

• Disposar de serveis higiènics unisex 

• Visibilitzar cartells que incloguin la diversitat sexual i de gènere 

• Utilitzar llenguatge inclusiu i no discriminatori en totes les propostes d’activitats 

• Especificar el respecte a la diversitat sexual en la comunicació interna i externa (fulletons divulgatius, web, xarxes 

socials, etc.), com a valor de l’espai esportiu, de gènere i familiar de totes les persones que en fan ús 

• Fer accions de sensibilització i formació al personal i a les persones usuàries



IMATGES

Eliminar la 
sexualització

Fora estereotips

Més dones 
PROTAGONISTES

 Diversificar

 De totes edats, nivells, ètnia, 
condició física, capacitats,…

 Presentacions audiovisuals

 Difusió d’activitats

 Cos com a reclam?

3
Imatges







http://xeneronosollos.webs.uvigo.gal/

http://xeneronosollos.webs.uvigo.gal/El_genero_en_los_ojos.pdf
http://xeneronosollos.webs.uvigo.gal/


http://xeneronosollos.webs.uvigo.gal/El_genero_en_los_ojos.pdf








EXERCICI

Analitzem els vostres cartells?

Quin tipus d’accions has fet per visibilitzar l’esport femení de la 

teva federació i club? 

Pots analitzar-ne la imatge i les paraules que hi surten? 

5 minuts





LLENGUATGE

Guies i 
glossaris

Diminutius i 
superlatius

Interaccions

Visibilitzar homes 
i dones

Inclusiu

 Els i les jugadores, entrenadores....

 Bàsquet masculí i femení

 Verbal

 Escrit

 Com ens hi dirigim

 Com intervenen (o no)

 Mansplanning

 Evitar el paternalisme

 Universitat / Esport

 Centre Dolors Piera

4
Llenguatge verbal





VMaterials complementarios

Consultar web d’Eulàlia Lledó

Manuals en pdf (2009-2010):

1. Estatuts

2. Reglaments

3. Manuals d’aprenetatge

4. Reglament règim interior

5. Instal·lacions

Lledó (2011). Manual de llengua per visibilitzar la 
presència femenina. UFEC-BEAT, Barcelona.

Edició digital

http://www.mujerpalabra.net/pensamiento/lenguaje/eulalialledocunill/manuales.htm
http://www.beat.cat/manualdellengua/#-/manualdellengua/toc.html
http://www.beat.cat/manualdellengua/#-/manualdellengua/toc.html


- Evitar excés de duplicacions

- La @ o la / només en casos 

imprescindibles o texts 

telegràfics: no es pot pronunciar!

És un “hàbit”

Requereix entrenament

Et fa sentir molt bé

https://www.euskadi.eus/contenidos/informacion/berdintasunerako_gida/eu_gida/adjuntos/GUIA_comunicacion.pdf


Comunicació igualitària en una organització



Estratègies comunicatives



Estratègies comunicatives



REFERENTS

A classe

Apoderament

Exemples d’èxit

Materials 
gràfics

 A totes les modalitats i nivells

 En l’àmbit científic

 Apunts, presentacions

 Recursos audiovisuals (vídeos, xxss,…)

 Exemples de ruptura i rebel∙lia

 Noies com a exemple positiu: Per 
tasques, jocs, i activitats

5
Referents femenins





Una sola no implica canvi....

De la vostra entitat, quines dones podeu donar a conèixer?
Del vostre esport, quines esportistes podeu posar com exemples? 



El terme sororitat es refereix al lligam estret que s’estableix entre dones basat en la 

solidaritat, el compartiment d’experiències, interessos, preocupacions, etc., és a dir, a 

una fraternitat entre dones. Està format a partir del mot llatí sŏrŏr, ōris ‘germana’ i el 

sufix –itat amb el sentit de ‘qualitat de’. (TermCat)

http://www.termcat.cat/ca/Cercaterm/Fitxa/sororitat/MzMxNDQ1Nw==/#.Wh-6TH5Q1sM.link




Reconeixement social
Les nits de l’esport



Reconeixement social
Les nits de l’esport



¿Cómo 
comunicamos?



Administraciones

Entidades

Profesionales

Medios de 
Comunicación

Familia

IDEOLOGIA

Amistades

Cambio



“ En cuanto a la participación femenina en los 

juegos, soy contrario a ella. Es contra mi voluntad 

que han sido admitidas en un número de pruebas 

cada vez mayor ”

(Pierre de COUBERTIN)



Premis





Premis



Club Femení i d’Esports (Barcelona)

Sacar del olvido
Reconocimiento

Administracions



Crear espacios y actividades 
de empoderamiento

¿Sin caer en los 
estereotipos?

Administracions



Afavorir també un model esportiu basat en la 

participació i en la vessant lúdica i educativa

Administracions





MOLTES GRÀCIES
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Pedrona Serra Payeras

Barcelona, 2021


