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Introducció 

 

En la primera fase de la campanya Ni uniformes ni etiquetes, per una escola i un món 

intercultural i amb equitat de gènere, vam treballar conceptes com sexe, gènere, cultura o 

interculturalitat, vinculats a la construcció social de la identitat individual i col·lectiva, tenint 

en compte la diversitat de maneres de pensar, ser, sentir i estar en el món. En aquesta 

segona fase continuarem abordant el gènere i la cultura, però posant l’accent en les 

desigualtats i les resistències que aquests sistemes d’organització social generen.  

 

Ni uniformes ni etiquetes, se situa en un marc de promoció i defensa dels Drets Humans i de 

Justícia Global. Entenem l’educació com un procés desenvolupat al llarg de tota la vida, i que 

ens ha de permetre adquirir les competències necessàries per participar críticament i 

responsablement en la (re) creació constant de les formes d’entendre, estar i sentir el nostre 

entorn més proper, però també en el món, des d’una perspectiva global.   

 

La ciutat contemporània és l’espai on es materialitzen i s’expressen, de manera més severa, 

les desigualtats socials, econòmiques, polítiques, culturals, mediambiental, generacionals, 

de gènere, sexuals, tecnològiques... que afecten al conjunt del planeta. Aquestes 

desigualtats no són naturals, responen a unes relacions mundials, socials, espacials, de 

producció i reproducció de la vida i de consum, emergides en un sistema colonial, patriarcal 

i capitalista. Des d’aquestes lògiques, que operen en estreta col·laboració, les desigualtats 

no afecten d’igual manera a totes les persones. Variables com el gènere i la cultura, però 

també l’orientació sexual, l’espiritualitat, les capacitats funcionals, l’edat, l’ocupació, la 

morfologia corporal o la localització geogràfica, situen a les persones en l’estructura social 

de manera desigual i jerarquitzada.  

 

Però les ciutats també son l’escenari de les lluites socials per la inclusió i l’equitat. Són més 

que l’escenari, són el mateix objecte de la mobilització i de l’acció política. Com diu David 

Harvey (2008), el tipus de ciutat que desitgem dependrà del tipus de persones que vulguem 

ser, quin tipus de relacions socials valorem, quins sistemes de producció considerem 

satisfactoris, quina relació volem establir amb la natura, quin criteri estètic, quines 

tecnologies prioritzem, quins canals de comunicació i en definitiva, quin tipus de vida volem 

viure i quin tipus de persones volem educar.  

 

En aquest sentit, ens agradaria que aquest text, a l’igual que el conjunt d’actuacions de la 

campanya, obrís interrogants, generés diàlegs i fos un punt de partida compartit, per totes 

aquelles persones, que des de l’educació formal, no formal i informal, volem contribuir a 

crear un context social on totes les persones (independent del seu gènere, edat, cultura, 

orientació sexual, economia, capacitats físiques, situació administrativa...) tinguin el dret de 

participar i crear l’entorn en el que viuen. 
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1. Sexisme i racisme al món: causes globals (patriarcat, etnocentrisme i 

capitalisme) 

 

La “marxa mundial de dones” és un moviment internacional de grups i organitzacions de base feministes que 

s’articulen amb accions internacionals cada 5 anys des de l’any 2000. La marxa té 4 camps d’actuació: el bé comú 

i la sobirania alimentària, la pau i la desmilitarització, el treball visible i invisible de les dones i la violència contra 

les dones. És un moviment internacional, però l’agenda, les formes i el contingut de les reivindicacions de la 

marxa es van construint des de les lluites quotidianes de cada context, establint una relació g/local. Una altra 

característica del moviment és la diversitat: de cossos, identitats i feminismes. La marxa és un espai obert, on 

s’aglutinen demandes, realitats i lluites feministes molt diferents, que tenen en comú la lluita contra el model 

occidental, capitalista, patriarcal, racista, colonial i heteronormatiu hegemònic i els feminismes com a eina 

epistemològica i política de transformació social
1
. 

 

Al marc conceptual de la primera fase vam introduir la interseccionalitat com a eina d’anàlisi 

i de transformació política per abordar les desigualtats des d’un enfocament més complex, 

tenint en compte la intersecció de les diferents desigualtats que pot experimentar una 

persona de manera simultània. Les persones estem travessades i constituïdes per múltiples 

organitzadors socials, que no sempre operen o emergeixen de la mateixa manera o amb la 

mateixa importància. Aquestes categories, socialment construïdes i interrelacionades entre 

sí, necessiten d’un anàlisi que permeti entendre i articular quin paper juguen en cada 

situació concreta aquests sistemes d’organització, i si afavoreixen processos de vulnerabilitat 

i/o resistència (Platero, 2017).   

Al present document ens centrarem en la intersecció entre el gènere, la cultura i la classe 

social. Som conscients que aquesta definició del nostre sistema món no ens serveix per fer 

emergir totes les variables que estan en joc. Sirin Adlbi Sibai (2016), prefereix parlar de 

sistema-món modern/colonial capitalista/patriarcal blanc/militar occidentalocèntric i 

cistrianocèntric, per assenyalar un sistema global intrínsecament colonial, imperialista, 

patriarcal i racista que institueix i institucionalitza la sostracció i transferència sistèmica dels 

recursos materials, culturals, epistemològics, espirituals i humans de les dos terceres parts 

del món cap a un minoritària part de la humanitat per privilegi, benefici i profit de la 

mateixa.  

Aquesta Cosa escandalosa2 (Haraway, 1991), està constituïda, a la vegada que constitueix, 

per una lògica de pensament dicotòmic i jeràrquic, basat en la naturalització de les 

diferències i en la dialèctica Jo-altre.  El Jo/ull autoreferenciat estableix una línia divisòria de 

superioritat i inferioritat, situant a les persones que encaixen en el seu sistema, com a éssers 

                                                        
1 http://www.marchemondiale.org 

 
2 “¿De qué otra forma podríamos llamar a esa Cosa escándalosa?, que transforma todo en un recurso 

apto para ser apropiado” (En relació al patriarcat capitalista blanc i a la producció de coneixement en 
aquest sistema). (Haraway, 1991, p. 340) 

http://www.marchemondiale.org/
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humans amb accés als drets (ciutadans, laborals, civils) i als que queden a l’altre costat de la 

línia, com a subhumans o no humans, no existents, invisibilitzats i silenciats.  

Aquests discursos es fonamenten, legitimen i donen sentit a partir d’uns sistemes de 

categorització binaris i excloents: identitat/alteritat, home/dona, heterosexual/homosexual, 

natura/cultura, adult/infant civilitzat/salvatge, modernitat/tradició, normalitat/anormalitat, 

desenvolupat/subdesenvolupat, moderats/radicals, progressistes/obscurantistes, 

raó/inhumanitat, capacitat/discapacitat... Aquests sistemes generen tota una sèrie de 

jerarquies globals, lingüístiques, culturals, etno-racials, econòmiques, epistèmiques, sexuals, 

humanes i espacials que s’entrellacen les unes amb les altres i s’articulen entorn al mercat 

capitalista global, a la idea de raça i al sistema sexe/gènere (Adlbi Sibai, 2016).   

La naturalització de la diferència i l’essencialisme biològic3 van ser factors decisius en la 

construcció social de la noció de raça i gènere, i d’un sistema de classificació de les persones 

racista i sexista. El sexisme classifica i organitza a les persones en funció d’unes categories 

sexuals i el racisme en funció dels trets fenotípics/culturals que els hi atribueix. El problema 

és que aquests sistemes de classificació no són ni neutres ni equitatius. Ser identificat com a 

home o com a dona, o d’una ètnia/cultura determinada, situa a les persones en posicions 

socials diferenciades, en funció del context d’opressió o de privilegi. 

La representació cultural de la diferència en termes de categories racials, va constituir als 

pobles colonitzats com a altres, grups ètnics d’una naturalesa inferior, que l’home blanc 

superior en cultura, havia de civilitzar per obligació moral. El discurs de la raça va servir per 

assentar les bases del pensament colonial,  etnocèntric i xenòfob4 i per justificar l’expansió 

imperialista dels països occidentals arreu del món. En tant que sistema més desenvolupat i 

civilitzat, Occident havia d’expandir la seva forma de vida, pensament, economia i 

productivitat, per salvar, civilitzar i desenvolupar la resta de territoris, seguint el mateix camí 

que Europa havia recorregut (aquest discurs encara es troba a la base d’algunes polítiques 

de cooperació). Aquest procés ha estat violent, justificant la violència contra l’altre (indis 

americans, esclaus africans, dones, musulmans en funció del moment històric) a partir 

                                                        
3 L’essencialisme biològic intenta cercar en el codi genètic o en les característiques corporals la raó de 

ser dels comportaments, les disposicions i les possibilitats de les persones que integren un col·lectiu 
social determinat. (Definició extreta del llibre Ciutadania, poder i educació, Jaume Martínez Bonafe i 

María Josefa Cabello, 2003). Aquesta perspectiva dificulta el canvi i la transformació social de les 
desigualtats. Per exemple justificaria les desigualtats entre homes i dones o blancs i negres, per 
qüestions genètiques i/o corporals, per tant irrefutables, sense vinculació amb els valors socials o 
culturals imperants en cada context històric i geogràfic.  
 
4 Etnocentrisme: es pot entendre com una actitud de superioritat, de consideració que la pròpia cultura 

o grup ètnic és superior als altres, o des d’una significació més “neutra”, com l’anàlisi del món d’acord 
als paràmetres de la pròpia cultura o grup ètnic. Davant aquest segon significat hi ha qui subratlla que 
és una actitud no desitjable i hi ha qui subratlla que és un actitud inevitable. Xenofòbia: fa referència a 
l’odi, recel, hostilitat i rebuig cap a les persones estrangeres (o de les quals es desconeix la fisonomia, 
la cultura, la religió, les formes d’organització política, de pensament...).  
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d’unes relacions de poder que han transcendit el colonialisme, esdevenint colonialitat5 

(controlant qui, com i des d’on es pot parlar, ser, estar i saber en el món).   

De la mateixa manera, l’essencialisme biològic va ser la base per establir una relació 

heteronormativa basada en la continuïtat entre el sexe, el gènere i el desig6. Les normes que 

se’n deriven d’aquest esquema generen múltiples desigualtats i exclusions: les persones 

intersex, les persones que no s’identifiquen o no es comporten seguint els rols del gènere 

que se’ls hi va assignar al néixer (entre elles les persones trans7 ), les que són grosses o 

tenen un cos que no encaixa amb els estereotips de bellesa, les lesbianes, bisexuals, gais i 

totes aquelles persones amb un desig que no es basa en la complementarietat entre la 

feminitat i la masculinitat. L’estructura econòmica capitalista, està travessada per aquesta 

comprensió binària i heteronormativa del món. El model de progrés capitalista es 

fonamenta en una divisió sexual del treball, que separa els espais i treballs de cura atribuïts 

a les dones, i els espais i treballs de la producció de béns i serveis, atribuïts als homes. 

Aquestes dues esferes socioeconòmiques estan interrelacionades, però des del capitalisme 

s’invisibilitza i privatitza aquesta interdependència en el marc d’unes relacions familiars 

nuclears i heterocentrades. “La matriz heterosexual que hace intel·ligibles a los sujetos 

mientras sigan un patrón dicotómico de coherència entre sexo (mujer/hombre), genero 

(femenino/masculino) y deseo (heterosexual) implica y replica unas esferas socioeconómicas 

que dependen de que la propia heteronormatividad continúe funcionando” (Orozco, 

Lafuente, 2013). Aquesta estructura respon a una lògica d’acumulació de capital, que situa 

al mercat i la producció capitalista per sobre de les persones, la cura i la sostenibilitat de la 

vida.  

Actualment el discurs biologista encara es manté a la base del sistema sexe/gènere i del 

racisme, però s’oculta sota paradigmes culturals. Ja no es parla de sexe, sinó de gènere, ja 

no es parla de raça, sinó d’ètnia o cultura. El masclisme i el racisme es presenten com 

discursos caducats, desigualtats superades sobretot al món occidental civilitzat, per les quals 

no cal mobilitzar-se. Aquest canvi de paradigma cultural invisibilitza les pràctiques i actituds 

                                                        
5 Colonialisme fa referència a una relació política, econòmica i administrativa, en la qual la sobirania 

d’un poble resideix en un altre poble o nació, fet que constitueix a aquesta nació com un imperi. 
Colonialitat fa referència a un aparat de poder que controla les formes de coneixement, d’autoritat, de la 
subjectivitat i de les relacions interpersonals, del sistema de producció i de reproducció, d’espiritualitat, 
gènere i sexualitat... que es gesta en el colonialisme però que transcendeix el moment històric 
(Discussió en Adlbi Sibai, 2016). 
 
6 Es pot consultar el marc conceptual de la primera fase de la campanya per reflexionar més sobre el 

contínuum sexe/gènere/desig en el marc del sistema sexe/gènere occidental. 
 
7 Trans*: Terme que engloba a totes aquelles persones que s’identifiquen amb un gènere diferent a 

l’assignat al néixer o que expressen la seva identitat de gènere fora del sistema binari heteronormatiu: 
transsexuals, transgèneres, transvestits/des, genderqueers, “two-spirit”, tercer gènere, sense gènere, 
etc. (Definició extreta de https://transformalasalut.wordpress.com/eines/glosari/ )  

 

https://transformalasalut.wordpress.com/eines/glosari/
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racistes, generant noves formes de discriminacions, estructurals i quotidianes, més subtils i 

sofisticades.   

En aquest context de construcció de noves semàntiques d’alteritat i nous marcs político-

administratius per perpetuar les jerarquies i les dependències a nivell global, la islamofòbia i 

especialment la islamofòbia de gènere, emergeix com un dels discursos racistes-colonials 

contemporanis més poderosos i transnacionals8.  

La islamofòbia és una forma de violència estructural, cultural, epistèmica i directa sobre 

persones i comunitats de persones musulmanes o erròniament llegides com a musulmanes 

(Vasallo, 2017). Es sustenta en un imaginari estereotipat, racista i colonial que entén l’Islam 

(abans Orient) com un bloc homogeni, monolític i estàtic. S’interpreta a totes les persones 

musulmanes de manera monofocal, on el fet de ser musulmà és l’única dimensió que 

compta de la seva subjectivitat (no hi ha diversitat cultural, ni geogràfica, ni de pensament 

polític, ni de maneres de viure l’Islam, ni d’orientació sexual, ni de gènere o de nivell 

econòmic...). Segons els indicadors d’islamofòbia definits per Runnymede Trust el 1997, des 

del pensament islamòfob, es considera que l’Islam és una ideologia político-militar, sense 

capacitat crítica, que justifica i normalitza pràctiques discriminatòries (per exemple cap a les 

dones i les persones LGTBIQ+9) i sense relació amb altres cultures o creences religioses. Per 

extensió, les persones musulmanes, són considerades arcaiques, bàrbares, irracionals, 

masclistes, homòfobes, violentes i terroristes.  

Aquesta concepció homogeneïtzadora de l’Islam i de les persones musulmanes, també és la 

base per justificar campanyes militars sota pretextes de guerra contra el terror, per la 

democràcia o per l’alliberament de les dones i els seus drets10.  

En aquest context d’islamofòbia globalitzada, les dones musulmanes experimenten diverses 

violències interconnectades, que provenen tant d’un sistema patriarcal i racista que les situa 

en el centre de les pràctiques i del discurs de l’odi, com des del feminisme blanc hegemònic i 

dels sectors occidentals més conservadors, que instrumentalitzen la igualtat de gènere per 

fomentar pràctiques i actituds islamòfobes. La igualtat entre homes i dones s’ha convertit en 

un símbol de civilització i de modernitat dels països occidentals. Es considera que a Occident 

les dones tenen les mateixes oportunitats que els homes i que són les dones no blanques, 

                                                        
8 La islamofòbia no és un fenomen nou. Arran dels atemptats a Nova York produïts el 11-S del 2001 

s’han intensificat i regenerat noves formes d’orientalisme i d’islamofòbia que s’han vist legitimades en 
un context de guerra global contra el terrorisme.   
 
9 LGTBIQ+ són les sigles per lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals, queers i intersexuals. Es pot 

consultar el marc conceptual de la primera fase de la campanya per saber més sobre diversitat 
afectivo-sexual.   

 
10 Brigitte Vasallo (2014), va identificar aquesta instrumentalització de les narratives feministes amb 

objectius racistes com  purplewashing, fent una deriva del concepte pinkwashing. 
http://www.pikaramagazine.com/2017/04/homonacionalismo/ 

 

http://www.pikaramagazine.com/2017/04/homonacionalismo/
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+ 

 
 

especialment les musulmanes, les que necessiten polítiques emancipadores. Sense parlar 

amb les dones musulmanes o amb les organitzacions de dones musulmanes, sense escoltar 

quines són les seves necessitats o estratègies, des d’organitzacions feministes 

hegemòniques o des de sectors conservadors, es representa a, i es parla per, les dones 

musulmanes, relegades a la condició de víctimes. Amb l’objectiu de salvar-les, empoderar-

les i alliberar-les, s’estan reproduint discursos i pràctiques paternalistes, racistes i colonials, 

que ignoren i reforcen les múltiples opressions en joc.    

Jasmin Zine (2004) va definir aquesta forma específica de violència cap a les dones 

musulmanes com islamofòbia de gènere. A l’igual que la perspectiva interseccional, aquest 

concepte està generant debats al voltant de la seva pertinença, aportacions i limitacions 

epistemològiques i polítiques.  Més enllà del debat, considerem que pot ser una eina 

analítica i política per analitzar les diferents formes de desigualtat i violència generades en la 

matriu de relacions entre el sexisme, el racisme i el capitalisme. També per generar noves 

aliances epistemològiques i polítiques imaginatives, heterogènies i plurals.  

 

 

2. Espai públic, gènere i interculturalitat: discriminacions i ús, foment de la 

interacció per assolir una interculturalitat i equitat. 

 
“Les caminades de Jane

11
” són un reconeixement a l’activista urbana i escriptora Jane Jacobs (1916-2006). La 

idea central del seu treball és la defensa del disseny i la construcció de les ciutats centrades en les persones que 

hi viuen. Aquestes caminades es realitzen arreu del món durant el primer cap de setmana del mes de maig i 

s’organitzen de manera voluntària i gratuïta. Els recorreguts van més enllà de la història o l’arquitectura del barri. 

Liderats per les persones que hi viuen, treballen o fan ús del barri, ofereixen una mirada més personal/col·lectiva 

del barri. Records, anècdotes, xarxes comunitàries, problemàtiques urbanístiques, necessitats... donen cos i 

sentit a la passejada. Jane Jacobs defensava ferventment que les persones que viuen en un barri, són les que 

tenen més coneixement sobre el mateix, i que aquest coneixement és necessari per millorar-lo i enfortir-lo. 

 

 

Tothom té experiències, sabers, anècdotes, records que podria explicar sobre l’espai públic, 

però segur que si féssim l’exercici d’intentar definir-lo, cadascuna de nosaltres faria una 

definició diferent. Cada persona entén, sent i viu l’espai públic de manera diversa, en funció 

de la seva edat, context o identitat cultural, classe social, gènere, orientació sexual, 

capacitats funcionals, ideologia política, creença religiosa, experiències prèvies, gustos, 

                                                        
11 http://janeswalk.org 

 

Per continuar reflexionant sobre pinkwashing i les relacions entre islamofòbia i homofòbia: 
Ensamblajes terroristes. El homonacionalismo en tiempos queer de Jasbir K. Puar 

http://janeswalk.org/
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aficions... La plaça Joan Coromines (entre MACBA i CCCB) de Barcelona té diferents 

significats per als grups de joves d’origen pakistanès que juguen al criquet, que per als grups 

de joves (nois i noies) d’origen filipí que converteixen el pati del CCCB en una pista de ball, 

per als skaters que salten les escales de ciment, per als i les turistes o persones que visiten o 

treballen als museus, per l’alumnat i el professorat de la Universitat Blanquerna, per als que 

passegen amb els seus gossos i fan servir la plaça com a pipi-can...  

 

També podem reconèixer ciutats pel seu espai públic, les Rambles de Barcelona, la ria de 

Bilbao, la plaça Tiananmen de Pequín, la piazza Sant Marcos de Venècia o el mercat de la 

plaça Jemaa El Fna de Marrakesh. Malgrat la tendència homogeneïtzadora fruit de la 

globalització i d’una planificació urbanística al servei del capital, l’espai públic encara 

presenta particularitats i singularitats en cada context geogràfic.  

 

Els monuments, les glorietes, les escultures, els noms dels carrers ens expliquen els valors 

culturals de la ciutat, l’estàtua de Colón a Barcelona, és testimoni de la colonització 

econòmica, social, cultural i política dels pobles d’Amèrica Llatina, la glorieta Transsexual 

Sònia al parc de la Ciutadella a Barcelona, fa que no s’oblidi la seva mort i expressa el rebuig 

de la ciutat cap a actituds i pràctiques trànsfobes, les tanques de Ceuta, Melilla, Mèxic, 

Grècia, Turquia, Palestina... expressen amb contundència unes determinades polítiques 

migratòries.   

 

Però l’espai públic també ens parla de la ciutadania. La plaça del Sol de Madrid o la plaça 

Catalunya de Barcelona, van ser crucials per al desenvolupament del moviment 15M, així 

com la plaça Tahrir del Caire ho va ser per a la “primavera àrab”, les desfilades del 28J per 

visibilitzar i reclamar els drets de les comunitats LGTBIQ+ arreu del món, el parking day per 

reclamar més espais ciutadans i sense cotxes, les manifestacions a favor de les persones 

refugiades o pel tancament dels Centres d’Internament d’Estrangers, el carnestoltes de Rio 

de Janeiro, les Falles a València o Holi, el festival per celebrar l’arribada de la primavera a 

Índia, Nepal, Malàsia i Sri Lanka, ens revelen espais de trobada, diàleg, intercanvi, de 

manifestacions polítiques o de celebració de festes.  

 

La història d’una ciutat és la història del seu espai públic. L’entramat de relacions veïnals, 

entre la ciutadania i el poder, l’expressió col·lectiva i de la diversitat (cultural, sexual, 

social...) tenen la seva expressió a l’espai públic. Un espai que organitza i dota de sentit al 

conjunt de la ciutat. L’espai públic és al mateix temps espai físic, simbòlic i polític. És l’espai 

principal de l’urbanisme, de la cultura urbana i de la ciutadania (Borja, Muxí, 2001). 

 

Normalment quan pensem en l’espai públic pensem en els espais entre els edificis i els 

carrers, espais buits, parcs, jardins, places... però les biblioteques, museus, teatres, estacions 
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de tren o metro, les àrees comercials12, els centres cívics, els hospitals o els centres 

educatius també són (o poden ser) espais públics.  

 

L’espai públic és multidimensional i polisèmic. Es pot definir de moltes formes en funció si 

posem l’accent en la forma, els usos, les funcions, les persones i les relacions que 

s’estableixen. Per començar a construir una definició compartida direm que l’espai públic és 

un espai de propietat pública, d’ús ciutadà, on qualsevol persona té el dret a circular, estar o 

fer-ne ús.   

 

L’espai públic no és neutre. És l’escenari d’una negociació permanent entre interessos 

contraris. El problema es genera quan aquesta negociació no es fa en igualtat de condicions. 

L’espai públic reflecteix espacialment les característiques socials, culturals i econòmiques de 

cada context històric i les seves relacions de poder. Actualment l’espai públic està al centre 

del debat del mercat, de les polítiques públiques i de la ciutadania. El segle XX ha estat 

qualificat com el segle de les ciutats i a la vegada com el segle de la mort de les ciutats 

(Jacobs, J. 1961), en una tensió que situa a l’espai públic al centre de la discussió, un 

indicador de la qualitat de vida de les ciutats (a nivell estètic, cultural, social, simbòlic, 

polític, econòmic...).  Segons Jordi Borja i Zaida Muxí (2001) l’espai públic es pot valorar per 

la intensitat i la qualitat de relacions socials que facilita, per la seva capacitat de barrejar 

grups i comportaments, d’estimular la identificació simbòlica, l’expressió i la integració 

cultural.  

 

La ciutat contemporània respon als valors econòmics, culturals, socials i de gènere de la 

ciutat moderna del segle XIX. Sota criteris capitalistes, eurocèntrics, patriarcals i 

heteronormatius, l’espai urbà configura una ciutat zonificada, amb àrees específiques per 

funcionalitat, que ha separat les esferes productives de les esferes de la cura, que distingeix 

entre centre i perifèria, generant dispersió, segregació i segmentació social però també 

cultural, sexual i religiosa. Un model de ciutat parc temàtic, on es prioritza una arquitectura 

de productes amb grans inversions públiques i privades dirigides a la construcció d’edificis 

emblemàtics, però sense identitat simbòlica per la ciutadania, on es privatitza l’espai públic i 

s’imposa l’edificació i el traçat de vies per la circulació de vehicles (individuals).  

 

Aquest model de ciutat prioritza les necessitats (perquè també és qui més participa de la 

seva planificació) de l’home que s’expressa en masculí, blanc o no llegit com a migrat, adult, 

sense dificultats físiques i/o intel·lectuals, amb ocupació i capacitat de consum, 

heterosexual, que viu en unitat de convivència formada per una família nuclear però que no 

es fa càrrec de les dependències familiars, catòlic, amb desplaçaments principalment 

                                                        
12 Les àrees comercials estan considerades com a espai públic per les seves funcions de socialització i 

oci en les cultures occidentals contemporànies. Però requereixen una anàlisi diferent perquè es tracta 
d’espais d’ús col·lectiu però de  gestió privada.  
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individuals, amb un cos que s’ajusta als cànons de bellesa i de salut. Aquesta construcció de 

la ciutat, de l’espai públic, la mobilitat i la seguretat genera múltiples experiències de 

discriminació, exclusió i desigualtat.  

 

Voreres estretes al voltant d’escoles, parcs i centres mèdics on poden circular cotxets o 

cadires de rodes, carrers tallats al trànsit per àrees comercials però no per escoles o centres 

mèdics. Estacions de metro no accessibles (a Barcelona encara n’hi ha 15) o seients ocupats 

per pràctiques invasives com els espatarraments (manspreading)13. Carrers poc il·luminats a 

la nit que augmenten la sensació d’inseguretat, especialment per les dones o per les 

persones amb una expressió de gènere no binària, o les que expressen públicament una 

sexualitat no heterosexual o tenen trets físics o una forma de vestir que els assenyala com a 

no blanc, no catòlic. Les xarxes de transport públic no responen a les necessitats de mobilitat 

de proximitat (casa, escola, mercat, biblioteca, centre mèdic, hospital14) que són les que  

utilitzen majoritàriament les dones encarregades de les tasques de cura. Cadires individuals 

on no poden seure les persones grosses. Noms de carrer que invisibilitzen les contribucions 

de les dones a la història. Monuments amb persones que passen a la història per colonitzar 

pobles. Pistes esportives privatitzades i pràctiques esportives criminalitzades (criquet, 

ecuavolei, baseball). Tanques publicitàries que reprodueixen estereotips de bellesa sexistes, 

racistes i LGTBfòbics i models de consum capitalistes, poc respectuosos amb el medi 

ambient i amb la vida de les persones en altres parts del planeta. 

 

L’espai públic pot ser un agent que contribueixi a la desigualtat i l’exclusió mitjançat una 

jerarquització de cossos, usos, sexualitats i cultures al servei d’una economia capitalista. 

Però també pot ser un espai que respongui a les necessitats de les persones, que garanteixi 

el desenvolupament de la seva vida quotidiana, tenint en compte totes aquelles activitats i 

espais que fem al llarg del dia per al manteniment de la vida (cura pròpia i la dels altres, 

espais comunitaris i d’ajuda mútua, per les feines reproductives i productives). Des de 

paràmetres de proximitat, diversitat, autonomia, vitalitat i representativitat (Col·lectiu Punt 

6), valorant totes les mirades, sabers, experiències, desitjos i interessos, albergant i fent 

visible la diversitat des de la inclusió i l’equitat. Aquí rau el seu gran desafiament.  

 

                                                        
13 Manspreading o espatarrament és un terme que es va incorporar al diccionari d’Oxford al 2005. Fa 

referència a la postura de cames obertes que, majoritàriament alguns homes, repeteixen quan suen als 
seients del metro o l’autobús. A l’obrir les cames ocupen l’espai de les persones dels seients continus.  
Moltes ciutats com Barcelona, Terrassa o Nova York estan fent campanyes per sensibilitzar els homes 
respecte a aquesta pràctica abusiva de l’espai públic. A Madrid la campanya es va fer responent a la 
petició del col·lectiu Mujeres en Lucha que van publicar en Change.org 
 
14 A Barcelona, l’Hospital de la Vall d’Hebron es va inaugurar al 1955 i el metro no va arribar fins al 

1985. A L’Hospitalet de Llobregat, l’hospital de Bellvitge es va inaugurar el 1972 però el metro no va 
arribar fins al 1989. Durant aquest 30 anys a Barcelona i 17 anys a L’Hospitalet, les dones, que són 
majoritàriament les que fan els acompanyaments a l’hospital no podien arribar amb tranquil·litat. 
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+ 

 
 

Ni uniformes ni etiquetes, per una escola i un món intercultural i amb equitat de gènere es 

posiciona en aquesta altra mirada a la ciutat i a l’espai públic. Entenem que el dret a la 

ciutat, no és un dret en abstracte, sinó que s’exercita diàriament en la vida quotidiana i té 

com a màxima expressió l’espai públic. És per això, que la proposta per aquesta segona fase 

de la campanya, és la identificació d’un espai públic significatiu per la vida compartida del 

barri, per analitzar-lo amb indicadors de gènere i de cultura (i tants altres com siguin 

necessaris en cada context) i fer propostes d’intervenció per millorar-lo com a espai de 

participació, inclusiu, equitatiu i divers.  

 

A Catalunya i arreu del Nord globalitzat, fruit de la crisis inmobiliaria i financera, estan 

ressorgint (noves) formes d’organització i acció veïnal que s’estan confirmant com un 

territori de reconquesta i apropiació de l’espai públic i de la ciutat, per part de la ciutadania.  

Horts urbans, cessió temporal de solars i equipaments de barri, espais públics 

autogestionats, recuperació de fàbriques com a centres culturals i comunitaris, 

construccions d’habitatges amb concepcions comunitàries de la criança que situen la cuina 

com l’espai central de convivència de la llar, patis escolars entesos com a espais de cura, 

rutes i itineraris feministes i culturals que recuperen la memòria històrica, identifiquen els 

processos colonials que han contribuït a la creació de la ciutat o mostren la diversitat 

cultural de maneres de fer, pensar i sentir presents en la ciutat, dispositius per 

autosuficiència energètica a l’espai públic, cuines i mobiliari comunitari mòbil, bancs 

circulars per conversar, grades i escenaris per debatre o gaudir d’espectacles culturals, wifi 

accessible i carregadors de telefonia mòbil... Pràctiques col·laboratives, col·lectives i 

creatives d’arquitectura de codi obert, d’urbanisme tàctic, de mediació urbana, de codisseny 

de dispositius… en definitiva de coproducció de la ciutat. Des d’un paradigma de l’habitat 

estan configurant noves relacions econòmiques, socials, culturals, mediambientals, 

educatives, tecnològiques que situen la cura de les persones en el centre de la sostenibilitat 

de la vida, guanyant espai a les lògiques capitalistes, imperialistes i masclistes dominants. 

L’espai públic representa un repte i una responsabilitat per tothom. 

 

Amb la campanya Ni uniformes ni etiquetes, per una escola i un món intercultural i amb 

equitat de gènere, ens volem sumar al conjunt d’iniciatives que estan treballant per 

recuperar la ciutat, repensar-la i transformar-la sota paràmetres comunitaris, de diversitat, 

equitat i sostenibilitat.  
 

Per continuar reflexionant sobre l’espai públic i la ciutadania i per inspirar-nos en el disseny d’accions a 

l’espai públic: El paseo de Jane. En honor a Jane Jacobs i la seva concepció dels carrers com a espai de 

trobada ciutadà.  

 

Vídeo: http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventurampaseo/3880752/  

Guia: http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias 

 

 

http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventurampaseo/3880752/
http://laaventuradeaprender.educalab.es/guias
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3. Recomanacions pedagògiques 
 
● Descolonitzar la mirada i les formes de pensament pròpies per evitar imposar la nostra 

cosmovisió (etnocèntrica, androcèntrica, adultocèntrica, cristianocèntrica, heterocentrada...). En 
un procés de revisió constant per estar alerta a les possibles relacions de privilegi respecte a 
l’alumnat, les famílies, la resta de professorat i del barri. 
 

● Pensar i comunicar la cultura en termes dinàmics, com un procés i no com el resultat final d’un 
procés. Des d’aquesta postura es desprèn que una cultura és un sistema obert que s’actualitza 
en cada moment concret i que per tant, persones, grups i cultures poden canviar i adaptar-se a 
nous contextos i situacions. També comporta assumir que una cultura és un sistema 
d’organització heterogeni, que inclou persones diferents però amb característiques que 
permeten el coneixement i el reconeixement mutu.  
 

● Entendre les cultures com a sistemes de comunicació en relació. Les cultures no viuen aïllades 
les unes de les altres. Estan interrelacionades, poden tenir aspectes comuns, poden dialogar, 
intercanviar i incorporar nous punts de vista. Aquest diàleg i l’intercanvi s’ha de fer en igualtat 
de condicions, per tant hem de vigilar no presentar el sistema de pensament, comportament i 
dels afectes occidental com superior, més evolucionat i desenvolupat. 
 

● Visibilitzar la diversitat de sabers, experiències, maneres de fer, sentir i de pensar de les 
persones de l’aula, de l’escola i del barri. Generar espais de diàleg i intercanvi per evitar la 
priorització d’una forma de coneixement i de maneres de fer sobre els altres.  
 

● Fugir d’una concepció del temps, del desenvolupament, de l’evolució i del progrés lineal, 
respectant els tempos, l’evolució i les maneres de fer propis de cada persona, cultura o context 
geopolític.   
 

● Desnaturalitzar les diferències per evidenciar les jerarquies i desigualtats que amaga aquesta 
naturalització. La natura ha servit com a excusa per justificar desigualtats i opressions 
econòmiques, polítiques, culturals, de gènere, sexuals...  
 

● Entendre les persones des de la seva complexitat. No identificar les persones a partir d’una visió 
monofocal (dona, musulmà, migrant, jove...), sinó des del l’entramat de relacions i variables que 
s’activen i articulen en cada situació concreta (mirada interseccional).  
 

● Analitzar les situacions concretes també des de la vessant del privilegi i no sempre des de la 
posició de la subordinació i la desigualtat. No culpabilitzar a les persones que es troben en 
situacions d’opressió (per exemple discurs de la por i culpabilització de les noies que caminen 
soles per la nit, que viatgen soles o en funció de la roba que vesteixen si han estat víctimes d’una 
agressió).  
 

● Entendre el centre educatiu en el marc d’una ciutat educadora, com un espai públic, comunitari i 
polític. Des d’aquesta concepció el centre educatiu no és només l’escenari on es realitzen els 
processos d’aprenentatge, sinó és en sí mateix un agent educador, on infants/joves, professorat 
i famílies poden construir col·lectivament l’espai (aules, menjador, pati, espais de trobada, 
lectura, joc...), definir metodologies d’ensenyament i aprenentatge, les relacions amb el barri i la 
ciutat...  
 

● Elaborar els nostres projectes educatius a partir del que hi ha (i no del que projectem que hauria 
d’haver-hi). Acompanyant cada situació per elaborar i expandir les possibilitats d’aprenentatge, 
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des de la pluralitat i a partir un coneixement basat en l’experiència, el cos, tenint present els 
afectes i les emocions, incorporant espais de cura i de gestió dels conflictes.  
 

● Elaborar els nostres projectes educatius a partir de l’articulació de diferents contextos: local, 
nacional i global.  
 

● Preguntar-nos si amb el nostre projecte educatiu estem ampliant el dret a la ciutat, si estem 
tenint en compte la diversitat d’usos, persones, sabers, experiències, si estem privilegiant o si 
estem invisibilitzant a altres persones, grups o comunitats.   
 

● Proposar metodologies pedagògiques que fomentin la construcció col·lectiva d’un coneixement 
compartit, escapant de lògiques d’autoria i de producció epistemològica capitalista i 
individualista.   
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