
deconstruïm-
nos



QUÈ ÉS EL CASAL DE LES 
DONES? 

El Casal de les Dones és un 
espai que pretén fomentar la 
participació activa de les 
dones i els seus sabers en 
tots els àmbits de la ciutat 
i la societat per tal 
d’equilibrar les diferències 
existents avui dia. 



serveis i programes que 
oferim: 

● Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) 

● Punt d’Atenció a la Diversitat Sexual (PADS)

● Activitats dedicades a fomentar i desenvolupar les capacitats 
personals i afectives de les dones

● Programa de coeducació 

● Programa de participació femenina

● Programa de sensibilització en igualtat real 
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Què entenem com a sexe?
➔ Conjunt de característiques biològiques i fisiològiques a partir de 

les quals es divideix els individus d’una espècie en mascles, 
femelles o intersexuals. 

➔ De naixement, no l’escollim.   



PER 
ENTENDRE-HO

MILLOR.

FEM-LO 
MÉS 

FÀCIL.



Què entenem com a 
gènere?

➔ Conjunt de característiques, 
actituds i conductes que cada 
societat atribueix a dones i  
homes. 

➔ No és natural: és una 
construcció social. 



AIXÒ ÉS TOT?
➔ LLEI 11/2014, DEL 10 D’OCTUBRE, PER A GARANTIR ELS DRETS DE LESBIANES, GAIS, BISEXUALS, 

TRANSGÈNERES I INTERSEXUALS I PER A ERADICAR L’HOMOFÒBIA, LA BIFÒBIA I LA TRANSFÒBIA



Estereotips de gènere

rols i estereotips de  
gènere

Rols de gènere

Prejudicis, idees 
preconcebudes, clixés i 

opinions tòpiques sobre les 
qualitats i característiques 

d’homes i dones i les suposades 
diferències entre les mateixes

Conjunt de 
comportaments, tasques 

i valors que la 
societat estableix per 

a cada gènere. 



Joguines sexistes



DISNEY AMB ELS ROLS I 
ESTEREOTIPS

O 
NO...



QUINS TIPUS DE VIOLÈNCIA 
MASCLISTA EXISTEIXEN?

Per tipologia segons la llei Llei 17/2020, del 22 de desembre, de 
modificació de la Llei 5/2008, del dret de les dones a erradicar la 
violència masclista

1. Violència física

2. Violència psicològica

3. Violència sexual

4. Violència obstètrica

5. Violència econòmica

6. Violència digital

7. Violència de segon 
ordre

8. Violència vicària



COM DENOMINEM LA 
COEXISTÈNCIA DE TOT 

AIXÒ?
El conjunt de tot el que hem esmentat anteriorment es la forma de 
discriminació més socialment acceptada degut a que la nostra societat és 
basada en un sistema patriarcal que hem heretat i que molts cops, sense 
ser conscients, transmetem perpetuant així aquestes discriminacions vers 
les dones.

PERO QUÈ ÉS EL SISTEMA PATRIARCAL? 

El sistema patriarcal és una forma de societat en la qual l'home, el 
masculí, té la supremacia pel simple fet de ser-ho i relega, d'aquesta 
manera, a la dona, al femení, a un segon pla. 

Aquests dos rols, el de poder i dominació de l'home i el de servei i 
submissió de la dona, se sostenen i perpetuen gràcies al suport del conjunt 
de la societat: l'Estat, la Justícia, les lleis i normes, els costums, les 
creences, etc.



COM DENOMINEM LA 
COEXISTÈNCIA DE TOT 

AIXÒ?
PERO QUÈ ÉS EL FEMINISME? 

Per tal de suprimir totes les discriminacions vers les dones ha 
sorgit un moviment liderat per dones per a dones anomenat feminisme.

El feminisme té moltes i variades corrents per la qual cosa no podem donar una 
definició objectiva de que és el feminisme, però si podem aclarar que 
FEMINISME NO ÉS EL CONTRARI A MASCLISME, totes les seves vessants lluiten per 
la igualtat de gènere. El feminisme no vol girar la balança, tan sols vol 
igualar-la atorgant a tothom els mateixos drets i deures, independentment del 
gènere. 



Serveis públics

SIAD SIE PADS

OAV
Cossos de 
Seguretat



Que fer com a entitat

Evitar 
reproduir 

rols i 
estereotips

Instaurar 
punts 

violetes i 
multicolor
s als actes Detectar 

les 
violències i 
donar avís 

als 
diferents 
serveis

Crear una 
comissió 

d’igualtat/ 
Persona 
referent

Fer 
formacions 
en matèria 
de gènere 

Respect
ar i 

escoltar 
sense 
jutjar
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