
ACORD DE JUNTA DE PORTAVEUS PER FOMENTAR LA IGUALTAT EN
LES JOGUINES I EL JOC NO SEXISTA MITJANÇANT LA SENSIBILITZACIÓ
A COMERCIANTS I FAMILIES DURANT LA CAMPANYA DE NADAL

EXPOSICIÓ DE MOTIUS

El joc és una activitat bàsica en la vida dels infants, ja que a través del joc veuen,
toquen,  experimenten,  senten,  imaginen  i  desenvolupen  les  seves  capacitats
personals. En el desenvolupament personal, el joc contribueix a definir la identitat, la
imatge de sí mateixa que cada persona elabora a partir de la seva percepció de la
realitat. En el joc es reflecteixen idees i valors, però també contravalors, prejudicis i
estereotips  contra els  que hem d’actuar.  Segons l’observatori  de  les dones en els
mitjans de comunicació, la coeducació és l’alternativa per a que des de l’educació no
es reprodueixin aquests models socials  estereotipats.  Amb els  jocs es representen
rols, s’afavoreix la imaginació, la maduració i el pensament creatiu. Si es possibilita
que nenes i nens juguin amb diferents jocs independentment de ser nenes o nens,
estarem potenciant una societat més igualitària, equitativa, solidària, activa, cuidadora i
lliure de violència.

Tradicionalment els jocs han estat classificats ‘per a nens’ i ‘per a nenes’; això no és
una condició  natural  i  espontània,  però s’ha convertit  en ‘natural’,  el  que ha estat
imposat i après culturalment durant generacions. Les joguines sexistes reprodueixen
l'estereotip de societat patriarcal, masclista i binària, en què les dones netegen, tenen
cura nadons, i s'han de mantenir belles sigui com sigui, limitant el seu potencial per
abastar altres tasques. Mentre que els homes construeixen, inventen i lluiten, aliens a
les tasques de la llar, construint així éssers competitius i individualistes. A més, neguen
una realitat  mitjançant la concepció de la identitat  de sexe binària i  sense tenir  en
compte les diferents manifestacions de sexe i gènere existents a la societat.

A través del foment de rols no sexistes en el joc, volem contribuir a la transformació de
la societat i amb ella a la deconstrucció dels rols de dona i d’home, de nen i de nena,
de família. Les dones formen part del món públic, el món laboral i de la cultura; de la
mateixa manera que els homes formen part del món privat de la família i hi participen
conjuntament.  I  és  aquest  model  de  corresponsabilitat  familiar  és  el  que  hem  de
valorar i treballar mitjançant el joc.

Per tots aquests motius, la Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa

ACORDA:

Primer._ Impulsar una campanya a partir del Nadal de 2017 per al foment de la igualtat
en les joguines i el joc no sexista amb el suport d’entitats amb experiència com ara
l’Observatori de les Dones en els Mitjans de Comunicació. 

Segon._  Involucrar,  a  través  de  la  regidoria  de  comerç,  a  les  associacions  de
comerciants en el disseny de la campanya i les accions que se’n desprenguin per tal
de que participin de la iniciativa.



Tercer._  Proposar  a les escoles i  les AMPES de la  ciutat,  la realització de tallers
gratuïts dirigits a mares i pares per tal de fomentar el joc no sexista en la compra de
joguines per als infants amb el suport d’entitats amb experiència formadora en l’àmbit
de la coeducació.

A Terrassa;

16 de desembre de 2017


