


QUÈ ÉS IGUALTAT CREATIVA

Som una consultora que neix el 2015 amb la
voluntat d’incorporar la perspectiva de 
gènere i interseccional a les administracions, 
empreses i entitats socials.

Treballem de manera creativa i participativa, 
realitzem formacions d’igualtat de gènere, de 
coeducació, de comunicació no sexista i 
inclusiva, de prevenció de violències 
masclistes i d’educació afectiva i sexual.

La fórmula principal del projecte és:

- RIGOROSITAT en l’anàlisi de les desigualtats.
- CREATIVITAT en les solucions.



La nostra mirada parteix de la inclusivitat, la igualtat 
i la interseccionalitat, utilitzant com a principis 
essencials en la nostra pràctica:

PERSPECTIVA DE GÈNERE: Anàlisi de la realitat 
social posant atenció a la construcció de la 
čðƪěĴůƖŀðʅĴĪţěƖěʅŀʅŀĔěţƪŀȆčðţƪʅƖěŘðčŀůţƞʅĔěʅƓůĔěƖɐ

PERSPECTIVA INTERSECCIONAL: És important tenir 
en compte que les persones podem patir 
discriminacions i veure limitats el nostre accés als 
drets per diferents raons: pel sexe, condició, identitat 
de gènere, ètnia, origen, orientació sexual, etc.
 
COEDUCACIÓ: Treballem per educar al marge dels 
rols i dels estereotips de gènere des del bressol. 

FEMINISME: Una posició política i social que defensa 
dels mateixos drets i oportunitats entre totes les 
persones.



ELS NOSTRES VALORS
FEMINISME
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PERSPECTIVA INTERSECCIONAL

FOMENT DEL BON TRACTE



LA NOSTRA EXPERIÈNCIA

Tenim un llarg recorregut fent projectes de 
coeduació a escoles bressol, de primària i 
secundària, fent plans d’igualtat i 
assessorament en com introduir la 
perspectiva de gènere o una comunicació no 
sexista i inclusiva a Administracions públiques 
i entitats, acompanyant i fent suport tècnic en 
la implementació de polítiques d’igualtat i la 
incorporació de la transversalitat de gènere 
en projectes i polítiques.

Finalment, la formació és també un dels eixos 
centrals d’Igualtat Creativa, realitzant tallers, 
jornades, xerrades, etc. tant a centres o 
espais educatius, com entitats i 
administracions públiques. Estem 
especialitzades en igualtat de gènere, 
coeducació, violència masclista i llenguatge 
inclusiu i no sexista, entre molts d’altres temes.



QUI SOM

FORMACIÓ
El 2004 em vaig llicenciar en Sociologia per la 
Universitat Autònoma de Barcelona, el 2007 vaig 
realitzar el Màster d’Igualtat entre dones i homes en 
l’àmbit rural a  la Universitat de Lleida i també vaig 
fer un Postgrau de Turisme Cultural a la Universitat 
Oberta de Catalunya.

També m’he format en Acompanyament i Suport 
Psicosocial a la Diversitat de Gènere i Afectiu-Sexual 
a la Universitat de Girona (2019).

Cristina Vila Peñuelas
Creadora d’Igualtat Creativa i de
Canvia el conte



SOBRE MI
Vaig descobrir els temes de gènere l’any 2005 i al cap de 10 anys vaig prendre la 
decisió d’intentar complir un somni: dedicar-me professionalment a allò que m’agrada 
i que encara em manté il·lusionada cada dia. Així va néixer Igualtat Creativa, un 
projecte que pretén aportar un granet de sorra a fer que aquest món sigui més 
equitatiu, més just i amable per les dones i per aquells col·lectius que han estat 
invisibilitzats i discriminats al llarg de la història.

Mica en mica, vaig anar ampliant la meva mirada, incorporant una mirada 
interseccional, perquè crec que el feminisme ha de ser ampli i inclusiu per abordar 
múltiples discriminacions. Tal com diu la política i professora Angela Davis, “el 
feminisme ha de ser el més ampli possible per tal que hi càpiguen totes les dones, de 
totes les ètnies, condicions, identitats, classes socials, orientacions sexuals”. 

Per a mí, aquest treball és la meva passió i, d’aquesta, n’ha nascut un dels projectes 
que més em fa vibrar: Canvia el conte. Aquí ho bolco tots els meus aprenentatges, tot 
l’amor per la coeducació i busco hores de sota les pedres per dedicar-me a pensar en 
com podem seguir canviant la realitat des de la màgia dels contes.



QUI SOM

FORMACIÓ
Em vaig llicenciar en Sociologia a la Universitat 
Autònoma de Barcelona (2003). I vaig realitzar el 
Postgrau en Relacions Interculturals i Educació de la 
Universitat Autònoma de Barcelona (2004).

També vaig formar part del Seminari de Participació 
�ŀƲƪðĔðţðʅůƖĴðţŀƪǛðƪʅƓěƖʅŘðʅEƲţĔðčŀŰʅcðƲšěʅ�ůȆŘŘɕʅ
entre el mes de setembre de 2007 i el mes de juliol 
de 2008.

Mireia Selva Monfort



SOBRE MI
En els meus inicis em vaig especialitzar en interculturalitat i educació, i més tard, en 
processos de participació ciutadana. Però la igualtat de gènere sempre va ser un tema 
transversal en totes les àrees en les quals vaig treballar, perquè la mirada interseccional 
és imprescindible a l’hora d’analitzar qualsevol fenomen social. 

Incorporar-me a Igualtat Creativa suposà un abans i un després en la meva carrera 
professional. Havia fet un parèntesi d’uns anys, i submergir-me en una manera de 
treballar basada en la creativat, l’originalitat i la professionalitat, va ser una grata 
sorpresa. 

/ƞʅðČƞůŘƲƪðšěţƪʅěţƖŀƕƲŀĔůƖʅĔěƞěţǊůŘƲƓðƖʅƓƖůŒěčƪěƞʅƕƲěʅěƞʅčƲŀĔěţʅȆţƞʅŘɼƳŘƪŀšʅĔěƪðŘŘɊʅĔěƞʅ
ĔěʅŘðʅƓƖůǐŀšŀƪðƪʅðšČʅŘðʅčůƖƓůƖðčŀŰʅƕƲěʅěţčðƖƖěĴðʅěŘʅƓƖůŒěčƪěɋʅčůšʅƓěƖʅŘðʅƕƲðŘŀƪðƪʅĴƖĂȆčðʅ
que l’acompanya, un fet diferencial d’Igualtat Creativa. Anar més enllà, sempre és un 
repte, i treballar per a l’assoliment de la igualtat d’oportunitats, en els diferents àmbits 
d’intervenció en els quals treballem, podria dir que suposa una gran realització personal. 

I el projecte Canvia el conte és aquell petit projecte que ha crescut amb tanta força i 
il.lusió, que tot ell està ple de màgia i creativitat. I sap visibilitzar com cap altre aquelles 
desigualtats normalitzades i que s’han transmès a partir de molts contes i històries 
tradicionals.



FORMACIÓ I PLANS D'IGUALTAT TALLERS I FORMACIONS DE COEDUCACIÓ

COMUNICACIÓ NO SEXISTA I INCLUSIVAHISTÒRIA I GÈNERE PROJECTES DE COEDUCACIÓ

CAMBIA EL CUENTO
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FORMACIÓ I PLANS D'IGUALTAT



Fem Plans d'Igualtat per Ajuntaments i Administracions Públiques i per Empreses.

Us acompanyem en tot el procés d'elaboració del Pla d'Igualtat.

Els Plans d’Igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després
de fer una diagnosi de la situació, que permeten dissenyar una estratègia
per assolir la igualtat d’oportunitats entre dones i homes.

Dissenyem Elaborem Implementem Avaluem



DIAGNOSI
1

2

3

4

Obtenció de dades, anàlisi i detecció de desigualtats de gènere, 
necessitats i problemàtiques.

PLA D'ACCIÓ

Detall de cada una de les mesures i actuacions per corregir o elimi-
nar les desigualtats observades.

IMPLEMENTACIÓ

Posada en marxa de cada una de les accions proposades en el Pla 
d'Acció.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ

Seguiment de les accions per a una implementació efectiva.



COM HO TREBALLEM? 

Plans Interns 
d'Igualtat per 
Administracions 
Públiques

Plans d’Igualtat
de Ciutadania
als municipis

Plans d’Igualtat
d’Empresa

Formació sobre
transversalitat
de gènere



MARC LEGAL DELS PLANS D’IGUALTAT

Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva entre dones i homes.

Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva
de dones i homes

Reial Decret 901/2020, de 13 d’octubre, pel qual
es regulen els plans d’igualtat iel seu registre i es
šůĔŀȆčðʅěŘʅ¦ěŀðŘʅ%ěčƖěƪʅȒȌȎɖȍȋȌȋɋʅĔěʅȍȓʅĔěʅšðŀĴɋ
sobre registre i dipòsit de convenis i acords
col·lectius de treball.

Reial Decret 902/2020, de 13 d’octubre, d’igualtat
retributiva entre dones i homes.



ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EMPRESES

Realitzem formacions a les Administracions Públiques i a les empreses que vulguin
introduir una mirada de gènere en el seu funcionament i estructura organitzativa.

Formació en transversalitat de gènere:

Suport via assessorament o formació en igualtat per tal d’oferir, tant 
a les administracions públiques com a les empreses, les eines perquè 
ƪŀţĴƲŀţʅŘðʅčðƓðčŀƪðƪʅĔěʅčůƖƖěĴŀƖʅŀʅšůĔŀȆčðƖʅƕƲðŘƞěǊůŘʅČŀðŀǐʅĔěʅĴĪţěƖěʅ
en la seva estructura i pràctica quotidiana. 

Assessorament en disseny de Plans d’Igualtat:

Oferim formació i acompanyament en l’elaboració de Plans 
d’Igualtat interns amb l’objectiu d’assolir la igualtat real entre dones 
ŀʅĻůšěƞɋʅěŘŀšŀţðţƪʅěƞƪěƖěůƪŀƓƞɋʅðčƪŀƪƲĔƞʅŀʅůČƞƪðčŘěƞʅƕƲěʅĔŀȆčƲŘƪěţʅðʅŘěƞʅ
dones accedir a determinats llocs de treball en igualtat de 
condicions que els homes.



Llenguatge inclusiu i no sexista:

Formació per al foment de l’ús del llenguatge inclusiu i no sexista. 
Per a més informació, anar a l’apartat “Comunicació”.

Protocol d’Assetjament sexual i per raó de sexe: 

a) Formació i sensibilització sobre què 
es considera assetjament sexual i per 
raó de sexe, oferint pautes per a la seva 
ŀĔěţƪŀȆčðčŀŰʅŀʅƓƖěǊěţčŀŰɐ

b) Disseny i elaboració de Protocols 
d’Assetjament sexual i per raó de sexe 
per tal d’obtenir un entorn laboral lliure 
d’assetjament sexual.

ADMINISTRACIÓ PÚBLICA I EMPRESES
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TALLERS I FORMACIONS
DE COEDUCACIÓ



- Prou! Sortim del conte

- Planeta Rosa, planeta blau? El sexisme en el joc i les joguines.

- Figures Ocultes. La història invisible.

- Coeducar des del bressol. Escoles Bressol i ludoteques.

- Canvia el conte, coeducar per prevenir violències masclistes.

- Docents que volen explicar la història amb perspectiva de gènere.

- Coeducar des de casa

ɮʅ�ůšʅƓðƖŘðƖʅĔɼěĔƲčðčŀŰʅðĳěčƪŀǊðʅŀʅƞěǐƲðŘʅðŘƞʅţůƞƪƖěƞʅȆŘŘƞʅŀʅȆŘŘěƞɐ

- Només sí és sí! Prevenció de violències masclistes + Exposició

- És possible canviar per amor? Els mites de l’amor romàntic.

- És important ser guap@?

- Sexisme i youtube.

- Una assignatura pendent: l’educació afetiva i sexual.

- La Igualtat de gènere com a repte.

- Canvia el conte, coeducar per prevenir violències masclistes.

- Prevenció de violències masclistes amb noies autistes

- Jocs i joguines sexistes.

INFÀNCIA

PROFESSORAT

FAMÍLIES

PÚBLIC GENERAL

ADOLESCENTS



Prou! Sortim del conte!

"Portem més de 300 anys explicant el mateix conte", diu la 
Caputxeta vermella enfadada, "me'n vaig, no vull que te'm 
mengis". ¡Que tornis, et dic!", li diu el llop, desconcertat i 
impotent. "No. No és no", diu la nena tranquil·lament. I de 
sobte, la història fa un gir inesperat. La nena planta cara a 
l'animal cansada que la violència formi part d'aquest 
conte. 

El taller convida a la mainada a veure que té la capacitat de 
ƪƖðţƞĳůƖšðƖʅƲţðʅĔěƞŀĴƲðŘƪðƪɋʅðŀǐłʅčůšʅƪðšČĜʅěŘʅȆţðŘʅĔɔðƕƲěƞƪðʅ
història. 

Un taller basat en el vídeo de “La Caputxeta surt del conte”

Per a més informació, clica aquí

DURADA: 2 o 4 hores

EDAT: Dels 8 al 11 anys



Planeta rosa, planeta blau? El sexisme en el joc i les joguines

Els infants tenim la necessitat de jugar. El joc i els joguets ens 
conviden a fer un munt de coses: a moure'ns, a relacionar-nos, 
a imaginar, a crear, a aprendre....
 
Però, sabeu què? 
Les joguines no són innocents, perquè mentre juguem 
incorporem habilitats, gustos, actituds... que tenen una 
valoració social diferent, i això també té com a resultat 
l'adquisició d'aprenentatges desiguals. 

Què podríem canviar del joc i del joguet per no reproduir 
aquestes desigualtats? 

Ho descobrirem durant el taller

Es recomana fer la visita relacionada amb el taller al Museu 
del Joguet de Catalunya 

DURADA: 2 o 4 hores

EDAT: Dels 8 al 11 anys



Figures Ocultes. La història invisible.
Descobrim la història amb la mirada de gènere.

Un taller amb enigmes per conèixer fets històrics amb 
perspectiva de gènere. Una aventura ambientada en època 
medieval per visibilitzar dones que van desenvolupar la seva 
expertesa en una professió.

®ŀƞʅ ȆĴƲƖěƞʅ Ļðţʅ ƕƲěĔðƪʅ ůčƲŘƪěƞɋʅ ðšðĴðĔěƞʅ ěţʅ Řðʅ ĻŀƞƪžƖŀðɐʅ Âƞʅ
convidem a posar-hi llum perquè el pas del temps no les torni 
a arraconar.

DURADA: 2 hores

EDAT: Dels 10 als 17 anys



Les violències contra les dones són l'expressió més greu de la 
cultura masclista. Son una manifestació de la desigualtat, 
abús de poder i dominació dels homes cap a les dones. A 
més, s'hi afegeixen les violències que poden viure les 
persones LGTBI per motiu d'orientació sexual, d'identitat de 
gènere o d'expressió de gènere com una forma de 
discriminació masclista en relació a les expressions no 
heteronormatives.
 
Un taller per aprofundir en una educació afectiva i sexual 
basada en el coneixement dels propis drets, en les relacions 
igualitàries, en el respecte a la diversitat sexual i de gènere i 
el consentiment consensuat i desitjat.

Aquest taller va acompanyat de l’exposició juvenil per a 
l’abordatge de les violències sexuals.

Per a més informació, clica aquí

DURADA: 4 hores

EDAT: Dels 12 als 18 anys

Només sí és sí! canvia el conte. Prevenció de
violències sexuals



És possible canviar per amor?

“De vegades no entenc el seu caràcter. Però... estic 
convençuda que sota aquesta bèstia hi ha un home dolç i 
afectuós, oi?” 
- “Sí. En el fons ell és dolç.” 
- “Mostra-li carinyo.” 
- “Jo crec que només necessito una mica de paciència... 
Potser d'aquí a un parell de setmanes, un mes... tot ens 
anirà millor, oi?” 
- “Però si no t'ha demostrat res ara, dubto que ho faci”.
- “Voleu dir que no canviarà? Que continuarà sempre així?”

Un taller basat en el vídeo “La Bella surt del conte”
En aquest taller parlarem dels mites de l'amor romàntic, de 
les expectatives que tenim en les primeres relacions 
afectivo-sexuals i la seva relació amb la violència. Aprendrem 
eines per detectar diferents manifestacions de violència: 
ĳłƞŀčðɋʅƓƞŀčůŘžĴŀčðʅůʅƞěǐƲðŘɐʅ RɋʅȆţðŘšěţƪɋʅƓůƞðƖěšʅěţʅƓƖĂčƪŀčðʅ
models que ens permetin establir relacions des del bon tracte. 

DURADA: 4 hores

EDAT: Dels 12 als 18 anys



És important ser guap@?

El culte al cos i el valor que es diposita en la bellesa porta a la 
šðŀţðĔðʅŀʅðʅŘðʅĴěţƪʅŒůǊěʅðʅȆǐðƖɮƞěʅĔěƞʅĔěʅŘðʅƓƖŀšěƖðʅŀţĳðţƪěƞðʅ
en el seu cos. Aquest fet s'accentua molt més en les persones 
socialitzades com a dones ja que esdevé un eix central del 
model de feminitat.
 
Quines repercussions sobre la salut i la nostra vida diària té la 
pressió per seguir els cànons de bellesa? En parlem de forma 
crítica i amena.



Coeducar des del bressol

Educadores i educadors d’Escola Bressol i ludoteques

�ůěĔƲčðƖʅƞŀĴţŀȆčðʅěĔƲčðƖʅðŘʅšðƖĴěʅĔěŘƞʅrols i estereotips de 
gènere. Des del bressol ja es detecten unes pautes de gènere
que provenen d’estereotips de feminitat i de masculinitat. És
a dir, des de la primera infància exposem a les criatures a
models diferenciats, començant a marcar els seus desitjos, 
fantasies i creences personals.

Per aquest motiu, aquesta formació s’ha dissenyat per tal de 
prendre consciència de com es produeixen desigualtats de 
gènere i aplicar accions que compensin les desigualtats 
construïdes.

DURADA: 8 hores



Coeducar des de l’escola

Professorat de Primària i Secundària

Aquesta formació consisteix en conèixer la perspectiva de 
gènere per aplicar-la a la pràctica educativa. Revisarem els 
diferents models de gènere que hem interioritzat nosaltres i 
l'alumnat i que reproduïm sense adonar-nos-en.

�ƓƖěţĔƖěšʅ ðʅ ŀĔěţƪŀȆčðƖʅ ƞŀƪƲðčŀůţƞʅ Ĕěʅ ƞěǐŀšěʅ ðʅ Řěƞʅ ðƲŘěƞʅ ŀʅ
ðĔƕƲŀƖŀƖěšʅ ěŀţěƞʅ čůěĔƲčðƪŀǊěƞʅ ƓěƖʅ ƓůĔěƖɮĻůʅ ðČůƖĔðƖɕʅ
ðčůšƓðţǑðţƪʅŘɔðŘƲšţðƪʅĔěƞʅĔěʅŘðʅƖěȇěǐŀŰʅŀţĔŀǊŀĔƲðŘʅŀʅčůţŒƲţƪðʅ
per tal de poder transformar situacions de desigualtat i poder 
en relacions equitatives i de bon tracte.

DURADA: 10 hores



Eines de coeducació per a famílies

En aquesta formació o taller parlarem dels estereotips i de la 
desigual socialització de gènere a través dels contes i de les 
joguines. Crearem un espai d'escolta i de propostes per tenir 
eines diàries per coeducar des de casa.

FORMACIÓ: 8 hores

XERRADA: 2 hores



Com parlar d’educació afectiva i
ƞěǐƲðŘʅðŘƞʅţůƞƪƖěƞʅȆŘŘƞʅŀʅȆŘŘěƞ

Educar en la sexualitat és important. Però, com ho podem fer 
des de casa? Quins coneixements i estratègies necessitem per 
parlar-ne, ajudar a resoldre dubtes i acompanyar als nostres 
ȆŘŘƞʅ ŀʅȆŘŘěƞʅðʅčůţƞƪƖƲŀƖʅƲţðʅsexualitat respectuosa amb un/a 
mateix/a i amb les altres persones.

FORMACIÓ: 6 hores

XERRADA: 2 hores
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UNIM MIRADES PER CONÈIXER I DIVULGAR LA HISTÒRIA AMB
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Projecte amb la col.laboració de Culturània, Empresa de gestió cultural, especialitzada
en la confecció d'eines per a la interpretació del patrimoni.

POSANT EN VALOR
EL PATRIMONI CULTURAL

POSANT UNA MIRADA
DE GÈNERE A LA HISTÒRIA



SENYALÈTICA AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE I MIRADA INFANTIL



SENYALÈTICA AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE I MIRADA INFANTIL

Proporcionem els mecanismes i les eines per a la
interpretació del patrimoni cultural i històric
del nostre territori recuperant la genealogia de
les dones i ho adrecem al públic familiar, per tal
d’adaptar els continguts a la infància.

Senyalitzem el patrimoni cultural i històric amb
continguts que tenen un alt valor d’accessibilitat
(braille, llenguatge de signes, no sexista i inclusiu)
i amb perspectiva de gènere i infantil.
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LA MIRADA

D’OLGA SACHAROFF

Al Museu podem admirar, entre d’altres, la 
pintura El violinista celest, del cèlebre artista 
bielorús Marc Chagall.

Aquí residien els batlles de jurisdicció i de sac que 

representaven el senyor feudal de la vila, el monestir 

GH�5LSROO��L�HQ�FREUDYHQ�HOV�GUHWV��/ǅHGLǩFL��DFXUDGDPHQW�
restaurat, pertany a la primera meitat del segle XVI, i des 

de l’1 de setembre de 1935 allotja el Museu Municipal. 

A l’interior es poden admirar troballes arqueològiques i 

mosaics de la vil·la romana dels Ametllers i una important 

mostra dels artistes catalans i europeus que freqüentaren 

Tossa al llarg del segle XX. 

PALACIO DEL BATLLE  /  MUSEO MUNICIPAL   

Aquí residían los alcaldes de jurisdicción y de saco 
que representaban el señor feudal de la villa, en el 
monasterio de Ripoll, y cobraban sus derechos. El 
edificio, cuidadosamente restaurado, pertenece a la 
primera mitad del siglo XVI, y desde el 1 de septiembre 

de 1935 alberga el Museo Municipal. En el interior se 
pueden admirar hallazgos arqueológicos y mosaicos de 
la villa romana de Els Ametllers y una importante muestra 
de los artistas catalanes y europeos que frecuentaron 
Tossa a lo largo del siglo XX. 

En el Museo podemos admirar, entre otras, la pintura El violinista celeste, del célebre artista 
bielorruso Marc Chagall.

FEUDAL MAYOR’S MANSION  /  MUNICIPAL MUSEUM 

The town’s feudal mayor, on behalf of Tossa’s feudal 
lord, the Abbot of Ripoll, lived here and had collection 
rights. The building, carefully restored, dates to the first 
half of the 16th century, and has housed the Municipal 
Museum since 1 September 1935. The museum 

features archaeological finds and mosaics from the 
Roman villa of Ametllers, and an important collection 
of the Catalan and European artists who visited Tossa 
throughout the 20th century.

The museum is home to The Celestial Violinist, a painting by famous Belarusian artist Marc Chagall.

MAISON DEL BATLLE  /  MUSÉE MUNICIPAL 

Dans cette maison résidaient les gouverneurs et les 
percepteurs qui représentaient le suzerain du bourg, 
le monastère de Ripoll, et en touchaient les droits. 
L’édifice, qui a été soigneusement restauré, a été 
construit pendant la première moitié XVIe siècle. Il abrite 

depuis le 1er septembre 1935 le Musée municipal, qui 
expose des vestiges archéologiques et des mosaïques 
de la cité romaine des Ametllers, ainsi qu’une importante 
collection d’œuvres des artistes catalans et européens 
qui ont fréquenté Tossa au cours du XXe siècle. 

Au musée, nous pouvons entre autres admirer le tableau du célèbre peintre biélorusse Marc Chagall, 
Le violoniste céleste.

PALAU DEL BATLLE / 
MUSEU MUNICIPAL
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6. Creu de Terme

7. Torre de les Hores

8. Vila Vella

9.  Casa del Sant Drap 

10. Plaça d’Armes

11. Palau del batlle / Museu Municipal
12. Torre d’Es Codolar o de l’Homenatge

13. Xalet d’en Bram

14. Far de Tossa

15. Antiga església de Sant Vicenç

16. Antic Hospital

17. Monument a Ava Gardner

18. Canons del segle XVII

19. Torre d’en Joanàs

6

7

8
9

10

11

12

13
14

16

17
15

18

19
OBRES 

MESTRES 
DEL MUSEU

Palau del Batlle o del Governador a principis del s. XX. Fototípia Thomas. Col·lecció Arxiu 

Axandri - Fons l’Abans Tossa de Mar (Arxiu Municipal de Tossa).

Soc Olga Sacharoff, una pintora 

de Geòrgia, i estic fent un pícnic 

amb el fotògraf anglès Otho Lloyd. 

Vam arribar a Catalunya durant 

la Primera Guerra Mundial per 

allunyar-nos de la violència. A 

Tossa vam trobar un paisatge ideal 

per inspirar-nos. En els meus 

inicis pintava amb un estil que vaig 

descobrir a París, el “cubisme”, i 

utilitzava formes geomètriques 

com cubs o triangles. Una vegada 

aquí, em vaig sentir més còmoda 

treballant un estil “costumista”, 

pintant escenes quotidianes com 

berenars, retrats, o el món de les 

parelles. La natura, les plantes 

i els animals sempre estaven 

presents en els meus quadres. 

Fes d’artista 

i pinta un quadre 

d’Olga Sacharoff
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Expliquem a la mainada, a través del joc i la 
descoberta, el patrimoni cultural i històric.
 
Ens apropem a aquells personatges 
femenins del municipi, reals o fruit de 
llegendes, que van ser cabdals en la història 
de molts pobles, però malauradament 
foren invisiblitzats o oblidats.

Codi QR

CONSTRUEIX EL

TEU PROPI ESCUT

1 Escull les tonalitats per als metalls i els colors. Busca la 

combinació que més t’agradi.

2 Escull una boca (la forma).

3 3HQVD�VL�HO�WH
X�HVFXW�W��DOJ

XQD�SDUWLFL¤��

4 'LEXL[D�VREUH
�OºHVFXW�HOV�R

UQDPHQWV�TXH
�P�V�

t’agradin (corones, cascos, lemes, 

collarets...).



Expliquem la història lliure d'estereotips

Coneixem el patrimoni cultural

Posem una mirada de gènere a la història

Elles també hi van ser

Ells no han estat els únics
protagonistes de la història

Passegem i juguem pels carrers
seguint la petja del passat.

Descobrim històries de
personatges diversos

Expliquem la història a la quitxalla



LA HISTÒRIA EXPLICADA AL PÚBLIC INFANTIL I ADULT

VALORS DEL PROJECTE



PER CONÈIXER LA HISTÒRIA DE FORMA
DIVERTIDA I CREATIVA AMB LA FAMÍLIA



PER APRENDRE A VALORAR I ESTIMAR EL
PATRIMONI CULTURAL



I CRÈIXER AMB IMAGINARIS LLIURES
D'ESTEREOTIPS SEXISTES



FIGURES OCULTES.
LA HISTÒRIA INVISIBLE.



FIGURES OCULTES.
LA HISTÒRIA INVISIBLE.

Explorem i donem a conèixer la trajectòria
de dones que han quedat ocultes al llarg
de la història.
 
A través de Figures Ocultes ressaltem la
història de dones per la seva aportació en
valors culturals, socials, polítics i econòmics,
i posem en valor la meritologia i la dignitat
de les persones historiades.



COM HO TREBALLEM?

¦ěðŘŀƪǛěšʅƲţʅƖěčůƖƖěĴƲƪʅƓěƖʅŘɼ.ĔðƪʅqŀƪŒðţðʅƓěƖʅĔěƞčůČƖŀƖʅȆĴƲƖěƞʅƕƲěʅƕƲěĔðƖěţʅ
invisibilitzades en la nostra història més propera, però també més desconeguda.
Figures de Girona, Besalú, Castelló d'Empúries i Barcelona. 

Un joc de pistes per descobrir fets històrics amb perspectiva de gènere.

Tallers per a infants.
Veure taller: Figures Ocultes.

La història invisible

Descobrim la història amb la
mirada de gènere. INDIKA

Formació per a docents que
volen explicar la història

amb perspectiva de gènere
Llibre Figures Ocultes



LLEGENDES AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE



LLEGENDES AMB PERSPECTIVA
DE GÈNERE

Estudiem i analitzem els valors que han
transmès les llegendes al llarg del temps.

Donem una volta a les llegendes en clau
de gènere als municipis que així ho sol.liciten,
esdevenint un material pedagògic pels centres
educatius, centres cívics, biblioteques, etc.

És un exercici de gènere per replantejar les
llegendes en relació als valors d’igualtat.



Exposició "Dona la volta a les llegendes"



Materials didàctics

documentaCIO

Ells bons i actius, elles
boniques i passives

El crític d’art John Berger (1926) va analitzar com es representaven els 
personatges masculins i femenins a través de la història de l’art. Gràcies a 
aquest estudi minuciós va descobrir el següent:

Ells han obtingut reconeixement a 
través de les seves fites, accions, 
conquestes de territoris, governs, 
invents, descobriments.

Fixeu-vos com s’ha construït una 
llegenda al voltant de la figura i de 
l’espasa de Carlemany que, gràcies 
al seu poder, podrà partir el món 
en dos, suposant la fi d’aquest.

“La Batalla de Córdoba”. 
Fresc pintat per Alfred Rethel el 1849

“La Venus del mirall”
(1647/1651) de Diego Velázquez

Elles han obtingut reconeixement per la seva relació amb ELS HOMES, 
per ser les dones de... pel seu cos o per la seva BELLESA.

Per tant, va veure com la majoria d’homes són representats amb un rol 
actiu i elles amb un rol passiu i va deixar reflectida la seva anàlisi amb 
aquesta frase:

Aquesta frase explica com han estat les relacions entre els homes i les 
dones i la diferent projecció que s’ha fet de dones i homes al llarg de 
la història.

Els homes actuen,
les dones apareixen“ ”

A final de l’edat mitjana, entre el segle XV i el XVIII, a Europa va tenir lloc un episodi 
de la història que es coneix com la cacera de bruixes. Moltes dones van ser acusades 
falsament de bruixeria i van ser condemandes a la foguera o a la forca.

Aquests són els motius pels quals les acusaven:

Moltes dones, després de ser torturades, acabaven confessant davant els tribunals que 
havien comès els crims dels quals se les acusava. Aquestes situacions injustes van ser 
viscudes per dones d’arreu d’Europa: Escòcia, Suïssa, Noruega... Sabies que Catalunya 
va ser un dels llocs on més dones van ser acusades de bruixeria?

Les dones més perseguides van ser dones immigrades, dones pobres, dones que guarien, 
dones que sortien dels rols establerts per a una dona, dones vídues... 

Com anomenaven a diferents indrets les persones culpables?

sorciers o vaudois

streghe e maliare

faitilheras eht posoèras

bruixes i metzineres

HO PODEM CANVIAR?
BRUIXES QUE ES REBEL·LEN

Al llarg de la història, les dones acusades de bruixeria van 

prendre consciència de les injustícies que es cometien contra 

elles pel fet de ser dones. Van adonar-se que compartien 

experiències, preocupacions i interessos comuns i van establir 

un lligam entre elles anomenat sororitat. D’aquesta manera, 

van organitzar trobades per parlar d’aquestes situacions i fer 

emergir idees i plans d’acció per poder canviar la situació.

Les pòcimes que van utilitzar aquestes suposades bruixes van 

ser els desitjos de convertir les desigualtats en drets a ser el que 

volien ser.

Formen part 
d’una organització 
liderada pel diable

Es desplacen
per l’aire

Es reuneixen
de nit al 

Boc de Biterna

Comparteixen 
secrets 

medicinals

S’emporten 
criatures i
les maten

1

2
3

4 5

faitilheras eht posoèras

(a Catalunya)

(a les ciutats italianes)

(als territoris francòfons)

(al Llenguadoc)

(a la Gascunya)

documentaCIO

1

2

3

4

5



PROJECTES DE COEDUCACIÓ
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PER QUÈ SÓN IMPORTANTS ELS PROJECTES
DE COEDUCACIÓ?

Els espais educatius són receptors de tot 
allò que també hi ha en el món: relacions 
procedents de la cultura patriarcal que 
genera desigualtats perquè exclou, 
discrimina i jerarquitza a les persones en 
funció del seu gènere i altres eixos com la 
cultura, la classe social, la diversitat 
funcional... 

Crearem ěƞƓðŀƞʅ Ĕěʅ ƓƖěǊěţčŀŰʅ ŀʅ ƖěȇěǐŀŰʅ
entre la població infantil i juvenil i l’equip 
de professionals que hi treballa per tal de 
generar canvis i transformacions en els 
models de relació predominants, reduint 
la violència, desigualtats i potenciant les 
relacions de bon tracte i la coeducació.

Escoles Bressol, Primària, Secundària i Educació Especial



1. COEDUCAR DES DEL BRESSOL

Des de la primera infància exposem a les criatures a models de feminitat i de
masculinitat, començant a marcar els seus desitjos, fantasies i creences personals.

A través d’un treball d’investigació-acció i de la participació d’educadores i educadors
i de les famílies, prendrem consciència de com es creen les desigualtats i realitzarem
propostes de canvi per educar sense sexisme des del bressol.

Observació de les estances i dels patis

Formació adreçada a les educadores i educadors

Sensibilització i formació a les famílies

Un informe de gènere amb un anàlisi realitzat i propostes d’actuació coeducatives



Comissió d’Igualtat de docents i alumnat

Diagnosi de gènere

Tallers i formació a la comunitat educativa (alumnat)

Formació adreçada al professorat i altres
professionals que treballen al centre

Sensibilització per famílies

2. COEDUCAR A L'ESCOLA

Com podem coeducar des d'infantil i primària? A través d’un treball d’investigació-acció
i de la participació de tota la comunitat educativa (docents, altres professionals de
l'educació i famílies) prendrem consciència de com es creen les desigualtats en
diferents espais de l'escola i realitzarem propostes coeducatives.



3. JOGUETS I GÈNERE

Ens posem les ulleres de gènere per 
prendre consciència de com s’ha 
produït la transmissió dels gèneres 
femení i masculí des de la història 
del joc i els joguets.
 
Per mitjà dels joguets, podrem 
observar quins són els espais que 
s’han assignat històricament a nens 
i nenes i quines professions se’ls han 
ðƞƞůčŀðƪʅƪƖðĔŀčŀůţðŘšěţƪɕʅĔěƞƓƖĜƞɋʅĻůʅ
compararem amb l’actualitat.



4. EL JOC DE LA INNOCÈNCIA

El joc i les joguines no són tan innocents 
com aparentment semblen. No només 
ƪěţěţʅ ŘðʅȆţðŘŀƪðƪʅĔɼěţƪƖěƪěţŀƖʅðŘƞʅ ŀţĳðţƪƞɋʅ
sinó que transmeten, rere formats 
aparentment innocents, els valors i les 
idees que una cultura té sobre quines 
haurien de ser les relacions entre els nens 
i nenes, qui té el poder i com es 
distribueixen els rols i els espais.
Com ha sigut aquesta transmissió de 
gènere al llarg de la història i en 
l'actualitat? 

Ho descobrirem en aquesta visita 
comentada pel Museu del Joguet de 
Catalunya, observant les joguines amb 
unes ulleres de gènere.



Material Projecte Visita al Museu del Joguet de Catalunya 
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COMUNICACIÓ NO
SEXISTA I INCLUSIVA



“El que no s’anomena no existeix”

El que no s’anomena queda invisible.
I el que queda invisible es discrimina.

La comunicació no sexista va molt més enllà de dir “tots i totes”.

La comunicació no sexista i inclusiva promou canvis positius per avançar cap a una 
igualtat real, cap a una societat més respectuosa i justa.

Al llarg de la història —i encara ara— l’ús que hem fet del llenguatge no ha anomenat 
les dones ni altres col . lectius històricament discriminats com les persones LGTBI.

.ŘʅȆŘžƞůĳʅŀʅčƖłƪŀčʅGeorge Steiner va escriure la famosa frase:

I nosaltres hi afegim:



Treballem amb mirada interseccional per assolir una comunicació:

No sexista ni LGTBIfòbica: que no menystingui la representació de les dones
ni de les persones LGTBIQ+

No capacitista: que no menystingui la representació de les persones
“no normatives”.

No racista ni colonialista: que no menystingui les persones
per la seva ètnia, cultura o color de pell

Sí Inclusiva: que no invisibilitza ni subordina
un grup dins un altre



COMUNICACIÓ NO SEXISTA INCLUSIVA+ +

Per tant, a la comunicació no sexista li 
sumem també l’atribut “inclusiu” perquè 
volem anar més enllà de no excloure les 
dones i altres col·lectius històricament 
discriminats. El llenguatge inclusiu suposa 
una aposta per un canvi de concepcions, 
actituds i pràctiques lingüístiques que 
pretén incloure totes les persones, en la 
seva diversitat.



ELABORACIÓ DE GUIES SOBRE LLENGUATGE
NO SEXISTA I INCLUSIU.



FORMACIONS SOBRE LLENGUATGE
NO SEXISTA I INCLUSIU.

Formem a personal de d'institucions públiques o privades, professionals de la 
comunicació i qualsevol altra persona que tingui interès en utilitzar una 
comunicació no sexista i inclusiva.


