
SAPS QUÈ SÓN LES ULLERES LILA?
T'HO EXPLIQUEM!!
Cada dia veiem a les notícies que les desigualtats i les 
discriminacions per raó de gènere encara existeixen i 
són presents a molts espais: al carrer, a l’escola, a casa, 
a la feina…

Canviar aquesta situació és responsabilitat de totes les 
persones. El canvi és necessari i urgent. Totes i tots hi 
sortirem guanyant!

Però, què són les desigualtats i les discriminacions 
de gènere? 

Des del moment en què naixem, el nostre entorn ens diu 
si som nens o nenes i, en base a això, comencem a rebre 
una sèrie d’estímuls, valoracions i missatges que venen 
de tot arreu: família, escola, grup d’iguals, mitjans de 
comunicació, etc. Tots aquests missatges ens assenyalen 
què espera la societat de nosaltres i com representa 
que ens hem de comportar, relacionar o estimar si ens 
considerem una nena o un nen (tampoc sembla que hi 
hagi més opcions). 

Les expectatives sobre com hem de ser nens o nenes 
generen un impacte en nosaltres, tant quan mirem 
d’ajustar-nos a aquestes normes socials com quan 
no volem seguir-les. Per tant, d’alguna manera tothom 
pateix a causa d’aquests models! A més a més, la 
societat en què vivim és una societat patriarcal, és a dir, 
on tradicionalment l’home i tot allò que fa està més ben 
valorat i gaudeix de més privilegi que les dones i allò  
que elles fan.

Tot això genera moltes situacions de desigualtat, 
discriminació i violències. Us sona?

QUÈ PODEM FER PER CANVIAR 
LA MIRADA?
El primer pas i el més important és poder identificar 
on i quan es donen aquests casos que poden anar 
des de situacions quotidianes més petites, que passen 
desapercebudes, fins a situacions de violència  
explícita física i/o psicològica que s’allarguin en el 
temps. Més enllà del patiment que generi cadascuna, 
totes són importants i cal que es facin visibles ja que 
totes són peces del mateix sistema. 

US POSEM ALGUNS EXEMPLES 
DE SITUACIONS DE DESIGUALTAT

   “A l’escola no em deixen jugar a futbol 
   perquè diuen que soc una nena.”

“Un nen de l’escola ha dit (amb cara de fàstic) 
que no vol un llapis de color rosa perquè és 
de nena.”

“Em dic Laura i avui anant caminant pel carrer 
de la mà de la meva parella, la Rita, ens han 
fet comentaris que ens han resultat molestos 
i violents.”

 
“Em dic Pere, m’agrada pintar-me els ulls i a 
vegades vestir amb faldilles. A l’institut he rebut 
alguns insults per part d’altres alumnes i això 
em fa sentir molt malament.”

 
“Em dic Candela. Vull optar a un càrrec de 
direcció de la meva empresa, però em demanen 
que em quedi cada dia fins al vespre i jo  
vull també encarregar-me de la criança de 
la meva filla…”

“Em dic Joan i avui a la feina m’han criticat  
perquè he agafat una reducció de jornada 
per a tenir cura del meu fill.”

“Em dic Berta i quan vaig pel carrer sola de nit 
sento por... No vull sentir por ni deixar de sortir 
a la nit.”

“Em dic Sara. Quan vaig pel carrer algunes 
persones em miren de dalt a baix i alguns  
homes fan comentaris sobre el meu aspecte 
físic quan no els ho he demanat.”

“Em dic Marcel i quan sortim a la nit moltes 
vegades sento que he d’acompanyar les meves 
amigues a casa i tornar sol. Sovint sento por, 
però no m’atreveixo a dir-ho perquè crec que 
se’n riuran de mi.”

“Em dic Carla i em sento esgotada perquè 
recau sobre mi bona part de la criança, així  
com la casa i l’organització familiar...”

COM UTILITZAR LES ULLERES?
Et proposem que et posis les ulleres lila per identificar, 
fer visible i compartir aquestes situacions en el nostre  
dia a dia. Quan et trobis en una situació on es doni  
una desigualtat, violència o discriminació per raó  
de gènere posa’t les ulleres i fes-ho saber! 

Les podem utilitzar en els diferents espais que  
compartim amb més persones: a l’escola, a la feina,  
a les botigues i bars, amb les amistats, al carrer, 
a l’entitat on participem, a les dependències 
municipals, etc.

PASSOS A SEGUIR:
1. Aturem la situació de desigualtat o discriminació

2. Ens posem les ulleres lila

3. Expliquem què ha passat i com ens hem sentit

4. Deixem que totes les persones s’expressin

5. Mirem de trobar solucions conjuntament i si 
 cal reparar “el dany” que s’hagi fet.

Així doncs, tingues les ulleres ben visibles!

Abans d’utilitzar-les però, assegura’t que estàs 
en un entorn segur on pots expressar el que sents 
i on es podrà acollir el que et passa. En el cas que no,  
et recomanem que busquis d’altres espais on poder  
expressar-ho i compartir-ho, com el Departament 
d’Igualtat de l’Ajuntament. 

Comença a usar les ulleres i estigues al cas de les 
campanyes municipals per la igualtat de gènere.

Més informació: 

Departament d’Educació

educacio@montornes.cat
T. 630 281 538
@educaciomontornes

Departament d’Igualtat

igualtat@montornes.cat
T. 660 277 470


