PROJECTE
CRÉIXER LLIURES: pel dret a una infantesa lliure de violències masclistes
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Descripció
Les violències masclistes tan arrelades i presents en la nostra cultura social afecten
especialment les dones, però tenen conseqüències nefastes per a tota la població i
especialment per a infants i joves si tenim en compte el lloc de vulnerabilitat que
ocupen, i que són la baula clau per a poder tallar el flux d’aquesta violència i
generar una societat més sana, justa i igualitària en el futur.
Observem que les violències masclistes en la infància i adolescència es concreten,
de forma resumida, en un fort binarisme de gènere; en homofòbia i transfòbia; en
violència mèdica cap a infants intersexuals o trans* i joves LGTBI+; en
l’aprenentatge d’una escala social on les persones tenen diferent poder i diferent
valor; en un masclisme estructural que és la causa de violència i assassinats cap a
dones i persones no normatives; en una alta taxa d’adolescents i joves que no
conformen les ‘regles’ de gènere i que viuen un alt patiment i, fins i tot, el suïcidi.
Treballar per eliminar aquesta violència directa
vers els infants és primordial, ja que és una
etapa vital de socialització clau en la que
s’incorporen les lògiques de les relacions de
poder que, més endavant, seran les causants del
bullying, la violència directa i fins i tot
l’assassinat vers les dones i persones LGTBI+.

Treballar per eliminar
la violència directa
vers els infants és
primordial ja que és
una etapa vital de
socialització clau en la
que s’incorporen les
lògiques de les
relacions de poder

Pensem que per aconseguir una societat lliure
de violència masclista vers infants i adolescents
cal una participació estructural, que eixampli les
costures i cerqui implicacions més enllà dels
sectors tradicionalment sensibilitzats, amb
l’objectiu de detectar, visibilitzar, sensibilitzar, prevenir i rebutjar activament
qualsevol tipus de violència masclista, i vetllar pel futur d’infants i adolescents.
Per aquest motiu proposem un projecte global i amb activitats complementàries
que tingui una incidència àmplia en la població de Barcelona. CRÉIXER LLIURES:
pel dret a una infantesa lliure de violències masclistes està pensat per abordar
l'impacte dels estereotips i la desigualtat de gènere per contribuir a la
transformació social de la ciutat amb una educació més igualitària, inclusiva i justa,
oferint una mirada antropològica crítica que observa unes creences, uns valors i
uns costums en el seu context social i cultural.

Objectius
L’objectiu principal és visibilitzar i estendre la idea que infants i joves tenen dret a
viure una vida i una educació lliure de violències masclistes. Per això, cal treballar
per assolir els següents objectius específics:
1. Sensibilitzar sobre com la rigidesa i la imposició violenta dels models
hegemònics de gènere d’arrel patriarcal generen patiment en gran part de la
població com a conseqüència de la impossibilitat d’adaptació a normes socials
basades en el binarisme sexual, l’heterosexualitat i una expressió de gènere
poc àmplia i estereotipada.
2. Donar veu, participació i espai per a
l’expressió de les criatures i joves, l’altra
part protagonista, ja que dins els models
hegemònics se’ls deixa poc marge per a
l'existència pròpia i l'expressió de la
individualitat de forma lliure, creativa i
feliç.
3. Generar espais d’aprenentatge, diàleg i
reflexió per a mares, pares, persones i
professionals del món de l’educació i la
criança al voltant de la forma en què
s’aborda el gènere, des d’una perspectiva
respectuosa amb la diversitat personal,
social i cultural i una mirada feminista

Volem implicar als
diversos actors
presents al territori i
aportar coneixements
transformadors i eines
educatives provinents
de la coeducació,
l’educació feminista i
l’educació en els valors
de la interculturalitat

4. Oferir eines a les persones que crien i eduquen perquè incorporin nous
coneixements, recursos educatius i pràctiques a l'imaginari social. Volem
explorar i generar canvis en la forma en què s'educa, donant alternatives als
cànons rígids, trencant mites i estereotips, abordant els dubtes i pors dels
pares, mares i persones cuidadores, promovent la capacitat de decisió i
llibertat en l’expressió del gènere d'infants i joves, des de l’autenticitat.
5. Generar espais alternatius de joc i aprenentatge per a infants i adolescents, on
puguin experimentar i reflexionar sobre les normes de gènere, els rols i la seva
pròpia identitat i capacitat de decisió en relació a aquests, treballant el dret a
la diversitat i a una vida lliure de violència.

Població beneficiària
El projecte es dirigeix a la població global de Barcelona, però especialment a
infants i adolescents; així com a famílies i persones educadores i interessades en
l'educació i la criança en general (mares, pares, avis, àvies, mestres, educadores,
cuidadores, grups de criança o altres persones de l’àmbit associatiu...) i famílies
amb membres que no conformen les normes hegemòniques de gènere.
Degut a l’amplitud de l’objectiu que perseguim com de la població de Barcelona, el
projecte proposa començar per dos districtes de la ciutat, i poder avançar als altres
en el futur.
➢ El Districte de Sants-Montjuïc i, especialment, el barri del Poble-sec.
Per què? Perquè és una zona de la ciutat de referència en relació a la riquesa
de grups i espais de criança que han sorgit en els darrers anys. A més, com a
entitat del barri del Poble-sec i com a membres de Cooperasec, estem
col·laborant en la detecció de necessitats de la xarxa de criança al barri.
Què proposem? Després de l'experiència d'haver realitzat el que considerem
una prova pilot amb el ‘Cicle Gènere, Educació i Criança al Poble-sec’, i per
demanda de les famílies participants, considerem necessari oferir recursos
educatius i coneixements, però també generar espais de reflexió profunda i
autoanàlisi que contribueixin a agilitzar canvis profunds.
➢ Districte de Gràcia.
Per què? Com que tenim l'objectiu d'estendre l'experiència a la resta de la
ciutat, seguirem fent les activitats al districte de Gràcia, doncs és el barri de la
ciutat on actualment també hi ha un gran nombre de grups de criança
compartida i escoles alternatives referents, que poden ser claus per a generar
una xarxa més gran d'àmbit ciutat.
Què proposem? Una manera de col·laborar en la consolidació i enfortiment
d’aquests projectes transformadors és justament generant espais i propostes
específiques per abordar i treballar col·lectivament els temes anteriorment
plantejats, ja que els i les progenitores i cuidadores, que ja dediquen prou
temps en generar els projectes i sostenir-los a nivell econòmic i humà,
coordinant-se per crear xarxes als barris, sovint no disposen de temps o
recursos per formar-se i aplicar aquests coneixements en els seus projectes,
pel que la realització de materials específics pot ser també de gran ajuda.

Activitats proposades
✓ Seminaris per a famílies i educadores, que parteixen de les necessitats pròpies
de cada grup i territori.
✓ Taller de conta-contes per treballar el tema del gènere i la diversitat amb els
infants.
✓ Xerrades-conversatoris amb persones que viuen de diverses maneres la
fluïdesa de gènere, el trànsit de gènere, l'educació feminista i la criança de
forma crítica
✓ Conta-contes per a infants i acompanyants que tractin el tema del gènere des
d'un punt de vista crític i de forma lúdica i participativa.
✓ Trobades familiars a diferents espais adients de la ciutat, prioritzant espais a
l'aire lliure.
Per fer-ho de la forma més efectiva i accessible pel major volum de persones,
valorem que és clau que totes les accions es realitzin de forma gratuïta i amb un
servei de cura de criatures a disposició de les famílies que el necessitin per poder
participar en els espais de formació i reflexió. Els recursos econòmics també ens
ajudaran a enregistrar les xerrades i debats per tal de posar-los a la disposició
d’una major part d’agents educatius.

Altres entitats col·laboradores
Col·laborem amb altres entitats i col·lectius del barri del Poble-sec i de la ciutat de
Barcelona que treballen, en el marc de l’Economia Social i Solidària, en processos
de transformació social, educativa i de criança, per tal d’enfortir les accions i
debats impulsats.
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