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Torroella de Montgrí
plaça de la Vila

És divendres. Són les 17h de la tarda. Els i les joves ja han sortit dels instituts
i es dirigeixen a la plaça de la Vila. Per què? Per celebrar el Dia Internacional
de les Dones participant de la ManiFestaAcció, per la igualtat de gènere.
La plaça ja està preparada. Està intervinguda amb cintes de colors, globus i pancartes
que li donen un ambient festiu. Hem creat diferents espais, però interrelacionats, amb
propostes per abordar diversos aspectes de la igualtat de gènere.
Comencem la ManiFestaAcció fent una rotllana, presentem què farem i els nois i les
noies diuen perquè és important celebrar i reivindicar aquest dia. La Nur llegeix un
poema de la Maria Merçè Marçal i així donem el tret de sortida a la ManiFestaAcció, per
la igualtat de gènere.

Expre"a’t

L’espai #1 ens convida a compartir les nostres experiències d’igualtat o de
desigualat de gènere per anar configurant un mural col·lectiu. D’aquí
arranquen els banderins que els nois i les noies de l’INS Montgrí han fet a

l’institut. Els banderins tenen missatges fruit del debat que han desenvolupat com a treball previ
a la ManiFestaAcció.
L’espai #2 està dedicat a fer pancartes: Davant del masclisme... no et
Taller de
callis, crida ben fort igualtat. Els nois i les noies de la plaça fan altres
pancanartes
eslògans en pancartes, més banderins, antifaços de detecció
d’estereotips, megàfons per la igualtat de gènere... Aquestes pancartes es
pengen per la plaça, juntament amb les que ja han fet a l’institut, com la que van fer a classe de
català o la gran pancarta que penja del balcó de l’Ajuntament.
Amb les pancartes en mà ens anem a l’espai #3 per deixar penjats els
Instal.lació estereotips de gènere a una instal·lació d’etiquetes que es complementa
amb una sopa de lletres feminista. El llenguatge importa, pot reforçar la
desigualtat de gènere amb els estereotips i els prejudicis, o ens pot ajudar
a crear noves relacions entre els nois, les noies, les persones trans o intersexuals... basades en
el respecte i la inclusió.

Photocall

Ara si, amb les pancartes, les etiquetes, els banderins, globus i altres
complements passem a l’espai #4, el photocall. Aquest és un espai per
compartir els nostres missatges d’igualtat, donar la cara i demostrar que
som persones compromeses en generar espais i relacions d’igualtat,
cadascú i cadascuna des de la seva singularitat.

La plaça cada vegada està més bonica. Llueix contenta per l’activitat dels nois i de les noies, però
també dels infants i de les persones adultes que s’han afegit a la ManiFestaAcció participant de la
construcció de la plaça com un espai inclusiu, divers i igualitari.

Ma$equin
c%allenge

I així arribem al moment més esperat, el mannequin challenge. L’espai #5
que ens proposa el següent repte: Què no t’aturin els estereotips de
gènere. Cada persona agafa una pancarta, globus, etiquetes, antifaç,

megàfon... qualsevol element per fer ben visible que estem aquí per acceptar el repte. Comencem
al crit de ManiFestaAcció, ManiFestaAcció mentre anem ocupant tota la plaça fins que...

Fatima i Paula llegeixen el manifest que han preparat a l’institut. Està dividit en 3 parts, una que
contextualitza la celebració del Dia Internacional de les Dones i perquè es celebra el 8 de març,
una altra que denuncia les desigualtats en diferents àmbits: educació, espai públic, roba... i
finalment una per reclamar la igualtat de drets en tots els àmbits de la vida de les dones, les
d’aquí i les d’allà. Però també de totes les persones que viuen situacions de desigualtat per la
seva identitat de gènere o de sexualitat. Finalment ens conviden a moure’ns per la igualtat i què
no ens aturin els estereotips de gènere!
En aquest moment es trenca la quietud i la plaça s’omple de crits, aplaudiments i confetis...
perquè la igualtat de gènere és una festa a la que totes i tots estem convidats.
Moltes gràcies a l’Ajuntament de Torroella per oferir l’oportunitat als i les joves de celebrar,
expressar-se i reivindicar la igualtat des de les seves necessitats i experiències. Gràcies a
l’institut Montgrí per la implicació i la col·laboració amb el treball previ i l’acompanyament del
jovent i sobretot gràcies als nois i a les noies, per voler participar i implicar-vos en la
construcció d’un món més divers i igualitari i fer-ho amb tantes ganes i tanta alegria.

Ens acomiadem però no per molt de temps, perquè a finals d’abril tornarem a compartir una altra
aventura, en aquest cas, destinada a la diversitat sexual! Ens veiem de seguida...

I a tu... t’aturen els estereotips de gènere?

AIXÍ VALOREN LA MANIFESTAACCIÓ ALGUNES PARTICIPANTS
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“Celebrem el 8 de març per commemorar l’esforç que han fet les dones en el passat i per
seguir lluitant per un present millor”.
“Celebrem la igualtat de gènere”.
“Ens ha agradat molt aquest dia, ja que és un dia molt important per celebrar. Estem
molt contentes d’aquest dia”.
“Han fet molt bona feina organitzant aquestes activitats. A l’institut hem col·laborat fent
cartells, pancartes i tot, perquè avui estigués molt decorat, i el manifest que hem escrit,
tot... creiem que és molt important reivindicar el Dia de les dones”.
“M’ha agradat perquè és una manera de defensar la igualtat des dels joves. És una
manera de fer vistós al poble que els joves també volem coses”.
“M’ha agradat molt aquesta activitat perquè és una manera d’expressar-nos i de què les
dones som algo en aquesta vida i en aquest món”.
“Esperem que algun dia, això no s’hagi de celebrar perquè ja serem tots iguals”.
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