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Acta de reunió Espai de Debat Educatiu (EDE) 

 

Data: divendres 26 de febrer de 2021 

Hora: 18 h 

Lloc: reunió virtual a través de Zoom 

 

Assistents: 

3 ciutadanes de Montornès, 2 mestres de l’escola Mogent, 1 representant 

de la Biblioteca, 1 tècnic de diversitat funcional, 1 tècnica d’Igualtat, 1 

tècnica d’Educació, 1 cap d’àrea d’Acció Social, 1 alcalde, 1 regidora 

d’Igualtat i 1 persona de la cooperativa Coeducacció 

 

Desenvolupament de la sessió 

 

Expliquem que el passat 19 de gener vam fer la reunió d’intercanvi EDE i 

centres educatius on cadascú va explicar el que estava fent. Els centres 

estan treballant la coeducació de diferents maneres i amb diferents 

intensitats. Es va valorar la possibilitat de generar un espai de treball amb 

tots els centres per seguir compartint i introduint la coeducació als centres 

però abans de tirar-lo endavant hem passat un qüestionari als centres per 

tenir clar l’objectiu i el funcionament de l’espai. La Cristina comenta que 

cal insistir en la necessitat que les escoles incorporin la mirada de 

coeducació i estendre-ho. És important que ho tinguin dins el seu projecte 

educatiu. 

 

Centrem la resta de la reunió a concretar com han de ser les ulleres. 

 

Pel que fa al material:  
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La Marga ha fet recerca de cooperatives o empreses de l’Economia Social 

i Solidària que puguin fabricar les ulleres per no recórrer a Amazon o 

grans empreses llunyanes. Els preus que ha trobat son molt alts (uns 38 € 

per ullera). Es planteja l’opció de fer-les de cartró, però es prefereixen de 

plàstic o d’algun material més dur. Una altra opció seria el bambú o paper 

maché. Es parla de fer recerca amb empreses de la zona d’injecció de 

plàstic o amb centres especials de treball que puguin fer una part del 

procés de producció. La Jazmin també proposa empreses mexicanes que 

treballen el paper maché. També es planteja l’opció que alguna empresa 

faci donació a través de la responsabiliat social corporativa. 

 

En resum: 

- Volem mantenir el criteri de buscar empresa de proximitat i/o de 

l’Economia Social i Solidària 

- Volem que les ulleres siguin d’un material dur 

- Farem recerca a empreses d’injecció de plàstic de la zona, centres 

especials de treball, empreses de paper maché, òptiques del 

municipi... 

 

Persones encarregades de fer cerca d’empreses: Anna Madrona, Jazmin i 

Toni Seuma 

 

Pel que fa a la distribució: 

 

Es planteja fer una distribució més acotada per reduir el preu, però en 

general es voldria repartir a totes les famílies. Es plantegen diferents 

supòsits: 

 

- Escenari ideal: fer una tirada llarga i repartir a tots els infants, 

entitats, comerços, etc. 
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- Escenari intermig: prioritzar totes les famílies. Té sentit fer-ho 

arribar a totes les famílies 

- Escenari mínim: repartir només a escoles (no famílies), comerços, 

entitats... 

 

Es planteja l’opció de vendre-les a través d’alguna entitat, dels 

comerços... 

 

Es proposa repartir-les juntament amb una samarreta. 

 

Pel que fa al contingut: 

 

Ha de ser potent, hem de fer que la gent les vulgui tenir, que la gent 

s’identifiqui amb el missatge. Les ulleres són l’excusa. Són una metàfora. 

 

Es proposa treballar amb les escoles els missatges, però valorem que ho 

hem de fer des de l’EDE amb tot el que hem treballat fins ara. L’escola és 

la via per empoderar infants i joves perquè després ells transmetin el 

missatge. Ells i elles han de ser les responsables i les portaveus del 

missatge. 

 

El missatge bàsic que volem transmetre és que davant de qualsevol 

desigualtat de gènere posa’t les ulleres. Caldrà utilitzar un llenguatge molt 

senzill per explicar què és la desigualtat de gènere. Pot ser cal fer un 

missatge molt bàsic, com un eslògan i que cadascú (escoles, entitats, 

col·lectius de joves... ) se l’adapti i l’ampliï. 

 

Una altra opció seria fer una recopilació de situacions o frases que hem 

sentit o viscut homes i dones des de petits i petites al llarg de la vida. 

D’aquesta manera agafem diferents franges d’edat i tothom s’hi pot veure 

representat. I que aquestes frases vagin acompanyades d’un text que 
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digui que tots aquests missatges generen desigualtats, injustícies, 

limitacions... i que a Montornès volem canviar la mirada per trencar 

aquestes desigualtats. 

 

Hem de transmetre: 

- Que hi ha un problema tot i que a vegades no es veu 

- Les conseqüències que pot tenir 

- El canvi de mirada en positiu perquè tothom hi surt guanyant. Hem 

de transmetre la part positiva i els beneficis a nivell comunitari. 

També que un cop et poses les ulleres ja no te les treus 

 

Altres: 

 

- Acompanyar les ulleres i les instruccions d’una mena de senyal 

d’emergència que representa que has d’apretar quan hi ha alguna 

situació de desigualtat 

- Afegir el telèfon del SIAD i igualtat per persones que pot ser no 

poden dir el que estan vivint 

- Posar un “sabies que...” amb un QR per ampliar informació 

 

La repercussió de les ulleres estarà determinada per com es moguin. 

L’imaginari que tenim és que la gent pugui gravar vídeos amb les ulleres 

posades transmetent el seu missatge. 

 

Persones encarregades de fer una proposta de contingut de les 

instruccions: Jose, Alba i Marga 

 

Quedem que elaborarem una proposta de text per continuar treballant el 

proper dia. 


