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TALLERS

28.05.2017

Arribem a l’institut molt d’hora, abans de que les portes
s’obrin per donar la benvinguda als i les alumnes. Ens
fa molta il·lusió tornar al Montgrí. Saludem al
professorat que ja ens espera i l’Olga ens acompanya a
la primera classe. Tenim per davant tot un matí de

Comencem el taller amb una petita presentació. Després fem una dinàmica per situar la diversitat
sexual i de gènere en un marc de drets humans, com el dret a la culura, la religió...
En totes les classes arribem a la mateixa conclusió: ens agrada ser escoltats i escoltades, alguna
vegada hem tingut por a no ser acceptats o acceptades, tothom té dret a expressar els seus
sentiments i les seves creences, els éssers humans som diversos per naturalesa...
Per què fem aquesta dinàmica? Perquè de vegades sembla que parlar de diversitat sexual i de
gènere és parlar de les persones que no són heterosexuals i de les persones que no són
estrictament nois o noies, però no és així. Quan parlem de diversitat sexual i de gènere, parlem de
totes les maneres de ser noi, noia (o de no ser-ho) i de totes les formes d’estimar-nos. I aquí entre
totes les persones!
Una vegada contextualitzat des d’on fem aquest taller entre en matèria. Fem una sèries de

sexe, gènere, orientació sexual, identitat de
gènere i pràctiques sexuals.
dinàmiques per aclarir conceptes com

Parlem, compartim experiències, dubtes, riures, posem alguns vídeos, fem jocs de rol,… Poc a poc
la pissarra es va omplint de totes les categories que necessitem per entendre el sistema sexe/
gènere i ens va mostrant com és impossible encabir tota la diversitat humana en dos úniques
tipologies de persones, sexes, gèneres i una única orientació sexual. Senzillament, impossible.
Ens acomiadem explicant que la propera setmana començarem a preparar l’acció de la plaça.
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Avui comença la segona fase del projecte. Preparar
l’acció de la plaça.

TALLERS

05.05.2017

Aquest any farem una obra de teatre amb diferents
objectius: divulgatiu, per explicar què és el sexe, el
gènere, la identitat de gènere, l’orientació sexual i les
pràctiques sexuals; de sensibilització, per combatre
LGTBfòbia i de reconeixement i celebració de la diversitat
sexual i de gènere.

Convertirem la plaça en un museu, El museu d’història de la diversitat humana. El museu tancarà
les portes amb l’exposició “Mira l’Àfrica” de la Fundació Akwaba i obrirà novament amb el muntatge
de l’exposició “La Revolució del gènere i els afectes”.
L’exposició està formada per cartells que han fet els i les joves a l’institut amb paraules vinculades
als 5 conceptes que estem utilitzant per explicar la diversitats sexual i de gènere dels humans.

Podríem parlar d’altres aspectes que entrecreuen el gènere i la sexualitat com la cultura,
l’edat, les condicions econòmiques, les creences religioses... D’aquest encreuament hem
parlat al primer taller, però a la plaça, totes aquestes diversitats estan encarnades pel propi
grup de joves.
L’exposició també compta amb alguns cartells amb reflexions sobre l’ús sexista de les
joguines i el concepte de l’amor. Són extractes de les redaccions que el grup de joves també
ha fet com a treball previ.
Assagem les escenes que té cada grup i les escenes que faran conjuntament entre les 3
classes de 3r.
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ACCIÓ

Ha arribat el gran dia. Dediquem les dues primeres
hores del matí a fer un assaig general. I ens
acomiadem fins la tarda. A les 17h a la plaça!

12.05.2017

L’acció forma part de la inauguració del Projecte
INDI, art participatiu per a joves, que celebra el seu
5è aniversari. Es poden veure les obres al Museu de
la Mediterrània i a la capella de Sant Antoni. Moltes
felicitats INDI!
Ens trobem a les 17h i conjuntament anem posant
els cartells i els fyers al terra, per delimitar l’espai
d’actuació. Poc a poc la plaça es va omplint de
gent, alguns companys i companyes de l’institut,
altres infants i famílies que venen a jugar a la
plaça...
Comencem tard, perquè hem tingut un problema
tècnic... però finalment...
Senyors i senyores cisgèneres, senyores i
senyors trans... el Museu d’història de la
diversitat humana els hi dóna la benvinguda.
Nabila introdueix el museu i l’obra de teatre.
Entren en escena l’equip de treballadors i
treballadores del museu. Sheila, Marina, Eulàlia,
Paula, Eloi, Pau... munten l’exposició “La Revolució
del gènere i els afectes”. Berta, la curator, ens
explica la seva obra, que inclou unes escultures
humanes com a rols de gènere no normatius.
L’exposició s’inaugura amb dos super guies
(Marçal i Gisela) que ens expliquen
meravellosament bé tota la diversitat sexual i de
gènere dels éssers humans. Coses com que la
identitat de gènere, no està relacionada amb els
nostres òrgans sexuals o de si ens expressem
en masculí o en femení.
El públic de la visita guiada (Cecilia, Míriam,
Maria, Pau, Marc... ) es mostra interessat i atent per
incorporar aquesta diversitat.
Les persones encarregades de la seguretat del museu
(Roger i Gerard) aprenen una gran lliçó: que el gènere
es creua amb altres variables com la cultura i que un
home gitano (Pau) pot ser estar interessat en participar
de la instal·lació de joguines no sexistes del museu.

Joguines no sexistes, perquè com ens expliquen la Soumia
i la Maria, les joguines no són un joc, representen un primer
moment de desigualtat entre els nens i les nenes. Una
desigualtat que trencaran els seus companys i companyes
(Regina, Marc, Pau, Erik, Andrea...) demostrant que nens i
nenes poden jugar amb qualsevol joguina.
Regina ens presenta el cicle de conferències vinculat a
l’exposició. Així ens introdueix a Erik, un gran expert en
heterosexualitat i drets humans, que farà una entrevista a
Marc, el primer heterosexual que va sortir de l’armari.
L’entrevista és una ironia per mostrar quan de ridícules són
les típiques preguntes que fem a les persones homosexuals
sobre la seva sexualitat. Sona estrany quan és a l’inrevés
no?
I així acabem amb la gran festa de la Revolució del
gènere i dels afectes. La cloenda de l’exposició és una
gran festa on la diversitat es reconeix, es gaudeix i es
respecta. El manifest, escrit per una noia de l’institut, es
llegit en tots els idiomes que es parlen a 3r ESO de l’INS
Montgrí, perquè la diversitat sexual i de gènere
s’entrecreua amb totes les diversitats.
Nois i noies acaben ballant i saludant al públic. La seva
alegria i emoció omple tota la plaça.
Han demostrat una gran valentia, perquè hem muntat
l’obra en 3 hores! També un gran compromís amb el
tema. Han volgut participar activament per donar a
conèixer a Torroella de Montgrí la diversitat sexual i de
gènere. Per cridar ben alt que el que està en joc és la
llibertat de pensament i de sentiment de totes les
persones, tots, totes, tothom!
Gràcies nois i noies, pel compromís, la il·lusió! Per
sumar-vos a la Revolució del gènere i els afectes! I per
les ganes de fer de la vostra ciutat, un espai més inclusiu
i equitatiu per tothom!
Gràcies INS Montgrí per oferir als i les joves la
possibilitat de poder treballar la diversitat sexual i de
gènere en primera persona, des de la reflexió i l’acció,
compartint els aprenentatges amb la resta de la ciutat!
Gràcies INDI per deixar-nos formar part de la vostra
inauguració!
Gràcies Ajuntament de Torroella per donar suport a
iniciatives on els i les joves són protagonistes i creen ciutat.

•

“Crec que està molt bé fer accions com aquesta, almenys que la gent
ho escolti”

VALORACIONS

•

“Ha estat un plaer treballar amb vosaltres”

•

“Fer el rol playing i els videos del primer taller, va ser molt divertit”

•

“Gran experiència! Moltíssimes gràcies per donar-nos aquesta
oportunitat de fer saber a la gent que hi ha coses més enllà del que
ens podem imaginar”

•

“Fer activitats com aquesta ajuda a que la gent entengui que tothom té
dret a estimar a qui vulgui”
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