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OPINIÓ
dicis i estereotips.
— Mireia: No pots basar la teva
educació sexual en la pornografia. Són actors. Si tu no saps res
de sexualitat i el primer que veus
és pornografia t’estan inculcant
uns cànons erronis que no s’han
de prendre com a exemple.
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Fomentar la ‘mirada violeta’
Fundesplai desplega amb els nens i joves el segon any d’EnCORatja’t

— ¿Quines solucions hi veieu?
— Mireia: La sexualitat no ha de
ser un tema tabú, s’ha de normalitzar, s’ha d’educar i informar
molt més la població, no esperar
que la població arribi a la infor-

FUNDESPLAI

«Si no saps
què són
els abusos,
¿com sabràs
identificar-los?»
mació sinó fer xerrades a les escoles, als instituts, als barris. Com
que abans estiguem informats
millor.
— Carla: Començar com més
aviat millor i que no hi hagi tabús a ensenyar als nens el que és
de veritat. Que de petits no diguin que els bebès els porta la cigonya perquè això és una ximpleria, s’ha d’explicar la realitat
perquè si no, aquí comença el tabú. S’ha de parlar de la sexualitat
amb normalitat des de petits, a
casa i a l’escola. H

los que la sexualitat va molt més
enllà de les pràctiques sexuals: és
sobre les maneres de ser, d’expressar-se i de relacionar-se.
Com expliquen la Mireia i la
Carla, només han rebut xerrades puntuals a l’escola. Però
això no és suficient. Perquè els
programes més exitosos són els
que no es limiten a activitats
puntuals, sinó que s’integren en
el currículum acadèmic, i hi dediquen temps, materials estandarditzats adaptats a l’edat i són
impartits per personal format.
Integrar l’educació sexual i afectiva des d’edats primerenques a
la formació reglada reduiria
l’abús i impactaria en adolescents més ben preparats per establir relacions basades en el
respecte. H

PER LA IGUALTAT. Uns participants en activitats d’EnCORatja’t.

F

a un any, Fundesplai anunciava la
posada en marxa
del programa EnCORatja’t per la
igualtat de gènere i
la violència zero a
totes les escoles i centres recreatius
on som presents. Amb aquesta iniciativa, més de 85.000 nois i noies
han tingut l’oportunitat de participar de diferents activitats i propostes a fi de convertir-se en agents actius en la construcció d’una societat més igualitària i lliure de qualsevol forma de violència. Hem iniciat el curs amb el convenciment que
hem de continuar fomentant
aquests valors, això sí, una mica
més optimistes en vista d’algunes
notícies. Fa només unes setmanes
diferents mitjans de comunicació
anunciaven que les editorials s’estan esforçant per actualitzar els llibres de text incorporant la perspectiva de gènere. Tinguem en compte
que aquests dos últims anys seran
recordats com els anys en què va començar la revolució de les dones.
Una revolució que va arribar a través de la campanya #MeToo (jo també), i que ha impulsat tota mena de
mobilitzacions a tot el món, que
han trencat el silenci contra l’abús i
l’assetjament i han posicionat el te-

ma de la igualtat com a prioritat en
les agendes dels governs. Precisament, l’ONU insta tots els estats a
través dels Objectius per al desenvolupament sostenible (ODS), objectiu 5, a aconseguir la plena igualtat
entre gèneres abans de l’any 2030.
Estarem d’acord que el camí per
aconseguir la igualtat és un GR, ja
ho sabeu, un camí de gran recorregut, però aquesta agenda marca
una fita, no és una moda passatgera, i si alguna cosa està canviant en
l’àmbit social i cultural recau en totes i tots la responsabilitat de ser-ne
part activa.
¿Quines són les lliçons apreses
amb el primer any d’aplicació de
l’EnCORatja’t? El programa ens ha
servit, sobretot, per mirar-nos cap
a dins i començar a prendre consciència de la necessitat de construir la mirada violeta de què ens
parla la sociòloga Marina Subirats. Una mirada violeta amb què,
entre altres coses, hem analitzat
els jocs, els espais, les lectures, els
personatges dels eixos d’animació
des d’una visió coeducativa i hem
revisat el llenguatge per fer-lo més
inclusiu i menys sexista. Simultàniament, hem organitzat moltes activitats amb els nens, les famílies i la comunitat per parlar
del que significa avui dia ser nen o

El programa es
vol centrar en
la prevenció de
l’assetjament i
parlar amb els nens
de sexualitat
sense prejudicis
nena, per debatre sobre la influència que tenen els mandats de gènere tradicionals i la necessitat de
superar-los i ens hem esforçat per
ampliar els models de referència,
especialment respecte a les dones,
posant en relleu les seves contribucions valuoses.
¿I amb això en tenim prou? Òbviament no. Avui més que mai s’han
d’adoptar els valors de l’EnCORatja’t
perquè el respecte, la igualtat, les actituds de cooperació i cura i la cultura de pau constitueixin el pilar fonamental de la nostra convivència.
Amb aquest objectiu, el segon
any de desenvolupament del programa es vol centrar en dos aspectes fonamentals: en la prevenció
de l’assetjament i obrir un diàleg
amb els nens per parlar de l’afecti-

vitat i la sexualitat sense prejudicis mentre potenciem actituds de
respecte envers la diversitat afectiva i sexual.
El programa aporta molts recursos educatius i planteja diverses accions col·lectives de caràcter comunitari. D’una banda, la creació de
«Colles encoratjades». Nenes i nens
que aprofiten la força del grup per
intervenir positivament en la resolució dels conflictes. D’altra banda, la commemoració de dates internacionals com a mitjà de sensibilització. El 20 de novembre, dia
internacional dels drets de la infantesa, impulsarem la campanya
«EnCORatjats per la Diversitat» per
reivindicar la singularitat de totes
les persones i el col·lectiu LGTBI. I
el 2 de maig, dia mundial contra el
bullying, amb l’eslògan «Davant
l’assetjament #Mou-te» activarem
una campanya de conscienciació
mitjançant la música i el ball que
es difondrà a través de les xarxes
socials.
Des de Fundesplai esperem que
aquestes propostes contribueixin a
la reflexió crítica sobre la societat
que ens envolta i sobretot a continuar obrint totes les possibilitats
perquè els nens puguin créixer en
els valors de la igualtat, el respecte i
la llibertat. H

