
Amb motiu del Dia de la Dona Treballadora, la militància de la JOC, 
com a moviment feminista que som, hem preparat aquest material 
per treballar la importància d’aquesta data fent anàlisi de diferents 
àmbits de la societat imperialista i patriarcal.
 
En el nostre Estat el moviment d’igualtat entre gèneres s’està 
expandint fortament entre totes les capes socials. Aquest fenomen 
té avantatges (com és l’acceptació de la lluita, el replantejament de 
diferents aspectes del món on vivim, l’accessibilitat de cada cop més 
persones a les nostres reclamacions, la creació de dubtes a resoldre  
però també té les seves dificultats i matisos. Hem d’anar amb compte i 
filar prim, doncs és un moviment que està creixent molt ràpid però no 
per això nosaltres hem de córrer en la nostra formació.
 
Per tenir clar cap a on va el feminisme que nosaltres defensem, 
exposem a continuació certes reflexions en diferents cercles on volem 
assenyalar la presència del patriarcat.
 
Sense oblidar la triple opressió de classe, de gènere i de raça, us con
videm a llegir cadascuna de les aportacions i parlar-ho al vostre equip 
de RdV. Esperem que sigui un debat sa i que us ajudi a plantar-li cara 
al cunyat de la vostra família, classe, casa, feina, mercat, parc, metro....
 
 
 

8 DE MARÇ



PARLEM DE MASCLISME I DE ROLS DE 
GÈNERE, PERÒ, SABEM A QUÈ ENS 

REFERIM?
Primerament, hem de saber diferenciar tres aspectes bàsics 

que es confonen sovint: sexe biològic, identitat de gènere i 

expressió de gènere. 

El sexe biològic és el conjunt de característiques físiques 

sexuals amb què naixem els éssers humans. Contràriament 

al que la societat està acostumada a creure, no només hi ha 

dos sexes home-dona, sinó que també existeix tot un 

espectre d’intersexualitat.

El gènere com a tal és una convenció social, és a dir, no està 
determinat per la nostra biologia, sinó que segons la cultura de 

cadascú hi haurà diferents gèneres i diferents rols socials associats 
a aquests gèneres. 

En la nostra cultura de base judeocristiana existeixen dos gèneres: 
home i dona. Quan naixem, el nostre entorn determina el nostre 

gènere en base a una associació totalment arbitrària amb el nostre 
sexe biològic. Aquesta associació té unes conseqüències socials: 

els rols de gènere. 
És a dir, un cop naixem ens assignen un gènere, amb el que més 

tard podem o no identificar-nos, i a més hem de viure amb les 
connotacions socials, igualment arbitràries, d’aquest gènere. Així 
doncs, a mesura que creixem, anem formant la nostra identitat de 
gènere, que pot ser o no la mateixa que ens van assignar al néixer. 
En una societat binarista, és a dir, on només hi estan reconeguts 
dos gèneres, hi ha una part de la població que o bé no s’identifica 
amb cap o es pot identificar total o parcialment amb tots dos. Així 
doncs, trobem que avui dia les identitats de gènere que hi ha a la 

nostra societat són les identitats binàries home-dona i tot 
l’espectre de gèneres no binaris.



PARLEM DE MASCLISME I DE ROLS DE 
GÈNERE, PERÒ, SABEM A QUÈ ENS 

REFERIM?
Si la identitat de gènere és el gènere amb què una persona s’identifica i 

viu, l’expressió de gènere no és més que la manera com aquesta persona 

expressa a la societat el seu gènere. Cada persona ho expressa com se 

sent més còmode fent-ho: hi ha gent que és més masculina, gent que és 

més femenina i gent que és més andrògina.

 

Rescatem el concepte anteriorment mencionat “rols de gènere”. Vivim en 

una societat on un gènere domina sobre l’altre, on un n’és superior. 

Nosaltres volem denunciar aquesta superioritat i ajudar a crear una 

societat molt més igualitària. Volem conscienciar sobre els rols de gènere 

tòxics que imperen a la nostra societat i visibilitzar no només altres 

maneres de ser home i de ser dona, sinó també la possibilitat de ser no 

binari.

 

"MUJER SE HACE, NO SE NACE". Simone de Beauvoir

Sabies les diferències entre sexe, gènere i expressió de gènere?
Coneixies aquesta cita de Simone de Beauvoir? Què penses que vol dir? Hi 
estàs d'acord?



PROU DISCRIMINACIÓ A LES AULES!

“Quan anava a l’escola m’agradava estar amb els nens de la 

meva classe i jugar amb ells. Un dia, la meva professora em va 

dir que havia de jugar amb les nenes. Ho vaig provar i no em va 

agradar gaire perquè sempre xerraven de temes que no 

m’interessaven gens però com tothom em deia que havia d’estar 

amb elles vaig deixar de jugar amb els nens i em vaig forçar a 

interessar-me pels temes “de nenes”.” Laura O.

Els centres educatius són espais on l’ordre de gènere adquireix legitimització 
via l’establiment del currículum formal i no formal.

“Un any, per Carnestoltes, la meva classe ens havíem de disfressar a l’estil dels anys 20. Per tant, els nois anaven de gàngsters i les noies amb vestits estil Cabaret. Jo volia disfressar-me de gànster però la mestra no em va deixar fer-ho. L’any següent ens vam disfressar de mosqueters i de dames de la cort i vaig aconseguir que em deixessin anar de mosquetera. Això sí, amb faldilla!” Estíbaliz P.

"A la classe de ma germana hi havia un nen que sempre estava 

amb les nenes i cada any per Carnestoltes es disfressava d'algun 

personatge femení. Recordo que tant els nens com les mares de 

la classe deien que havia de ser gay i, fins i tot, que "la culpa" 

era de sa mare per disfressar-lo així." Mari Carmen O.

."Quan vaig mirar la pel·lícula Clara Campoamor: la mujer 
olvidada em va fer molta ràbia veure que em sonaven els noms 
de tots els polítics espanyols de l'època i que, en canvi, la 
història de la dona que va aconseguir l'aprovació del sufragi 
femení a Espanya no em ressonava gens de les classes d'història 
de l'institut." Maria O.



Et ressonen aquests testimonis?
Has viscut algun fet similar?
Com era la relació entre els nens i les nenes de la teva classe?
Alguna vegada et van prohibir fer alguna cosa per ser nen o nena?
Recordes que et parlessin de cap dona a les classes d'història? I a la resta 
d'assignatures?

Des de les escoles, instituts, universitats i altres plataformes estudiantils fem un crit per 
posar en evidència la importància d'una educació fonamentada en la igualtat.
L’educació és l’etapa principal on comencem a construir els nostres valors. A la JOC, 
reivindiquem el dret a una educació pública, gratuïta, laica i feminista, lliure dels criteris 
heteropatriarcals.
Tenim dret a rebre una formació afectivo-sexual que ens presenti la diversitat existent 
sense reduir-nos a simples objectes-consum d'un sistema patriarcal.
Denunciem qualsevol tipus d'agressió masclista, discriminació, humiliació, marginació o 
exclusió pel fet de ser dones. 
Volem ser escoltades, volem que les nostres paraules no quedin relegades als marges 
dels llibres de text. Hem existit, hem lluitat, hem viscut!

TREBALL NO REMUNERAT, TREBALL 
INVISIBILITZAT

Quan parlem de la feminització del treball domèstic, el nostre 
objectiu no és acabar amb les tasques reproductives i de cures sinó 
que les dones poguem decidir com i on volem dedicar el nostre 
temps. És igual de vàlid treballar a la llar que treballar al camp o dins 
d’una oficina. 
El que volem denunciar realment és la precarietat existent a ulls de 
la societat quan decidim consagrar-nos plenament a la llar i a la 
familia. 



Parlem que a més de les feines domèstiques com poden ser la neteja, 
compra, preparació d’aliments i cura i atenció de criatures, és un 
treball imprescindible per a un benestar i un creixement familiar on 
hi ha d’haver una clara gestió i organització. 
Per això lluitem, per fer veure al món que el fet que sigui un treball 
no remunerat que realitzem principalment les dones i sense cap 
tipus de reconeixement social o econòmic, no ens ajuda, no ens 
ajuda a avançar.

Reivindiquem que sigui un treball reconegut com un bé 

social de primer ordre i subratllem de la mateixa manera 

la importància en la distribució d’aquestes tasques no 

remunerades entre homes i dones, ja que tot això 

comporta dependència econòmica, dobles jornades 

laborals, dificultats de conciliació familiar i laboral i 

pensions reduïdes (quan s'arriba a tenir pensió). Sense 

deixar de banda el poc reconeixement social que rep qui 

s'hi dedica. 

 

Com és la repartició de tasques a casa teva?
Coneixes algú que es dediqui a les tasques de la llar a temps 
complert? Qui? Saps el per què d'aquesta decisió?
T'havies plantejat abans la importància que té la família com a 
proveïdora de serveis de cures? 


