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n per la igualtat de gènere
20 de novembre, Dia Internacional dels Drets de l’Infant

'La Carlota s’enCORatja'
de Gemma Lienas
La proposta incorpora La
Carlota s’enCORatja, cinc
relats inèdits de l’escriptora
Gemma Lienas, que constitueixen l’eix d’animació de
les activitats i reflexions.
Un recurs literari perquè
els infants, joves, famílies

i professionals de l’educació reflexionem sobre la
importància de construir
relacions basades en el respecte, l’amistat, la llibertat
i la igualtat de la mà de la
Carlota, el personatge creat
per Gemma Lienas.

Fòrum “Som infants, som present”

Els casos
d’assetjament
escolar atesos
el 2015 van
créixer
un 75% respecte
l’any anterior

El passat 18 de novembre vam organitzar la segona edició
del fòrum “Som infants, som present”, a
la ciutat de Barcelona.
Aquest projecte té per
objectiu estimular el
debat i la participació
dels infants en inicia-

tives socials. El tema
de reflexió va girar
entorn a la igualtat de
gènere i la violència
zero. Els infants i joves
van reflexionar envers
el que afavoreix i què
limita que la nostra
societat avanci en pro
d’unes relaciones més

igualitàries, lliures de
qualsevol expressió
de violència. Aquest
projecte compta amb
el suport de l’Ajuntament de Barcelona i
la col·laboració de la
Plataforma Unitària
Contra les Violències
de Gènere.

a pàgina, infants de l’Escola Sant Martí

en igualtat i no violència

ers específics sobre gènere i resolució de conflictes

i espais de reflexió sobre noves masculinitats,
interculturalitat i gènere,
autoestima... A més, tam-

Els equips
del migdia
van adquirir
noves eines
educatives

Movidic. L’acte d’inici de curs dels esplais va començar amb una batucada a càrrec de diferents esplais.
FOTO: J. M. Valls

Universitat de Barcelona;
Núria Solsona, experta en
coeducació; Gemma Al-

tell, directora tècnica de
la Fundació Surt, i Vicent
Borràs, vicepresident asso-

ciació famílies LGTBI.
Posteriorment, es van organitzar tallers formatius

bé es va dedicar un minut
de silencia per les víctimes
dels atemptats de Barcelona i Cambrils.

També a les escoles

Igualment, el 6 de setembre es van reunir a Centre
Esplai els equips del temps

del migdia de les escoles
on Fundesplai està present
per donar el tret de sortida
al nou curs 2017-2018 i i
conèixer "Encoratja't".
En total, van participarhi prop de 80 persones
de 54 escoles entre coordinadors/es, monitors/es
i cuiners/es de diferents
escoles, que van participar a la sessió de Juanjo
Fernández, conferenciant
expert en temes educatius,
per després formar-se en
diferents tallers on es van
tractar temes com la gestió, les eines educatives, la
nutrició, etc., que els serviran per desenvolupar la
seva tasca a les escoles.
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Encoratja’t

L’Aran va néixer dins
d’un cos que no li
corresponia. Des de
la infància va sentir
que hi havia alguna
cosa dins seu que
no encaixava… va
anar creixent i va ser
a l’adolescència que
la seva identitat de
gènere no era la que
expressava el seu cos.
Va arribar a aquesta
conclusió després
d’haver abandonat
els estudis, de no
trobar-se bé amb
la seva persona,
d’haver-se d’enfrontar
culturalment amb la
seva família i trencar
estereotips….
La Martina és una
noia de 14 anys molt
sensible. Els seus
interessos i aficions
són ben diferents
a la de la resta de
companys i companyes de la seva
edat. A la Martina li
encanta llegir, viatjar
i escoltar música. És
capaç de posar-se
en un racó del pati i
aïllar-se del món de
la mà d’un llibre. Això
li ha provocat males
passades. Recordo
que el curs passat, en
un moment en què la
resta de companyes
no l’entenien i li feien
burleta les estones
del pati traient-li el
llibre de les mans,
manifestava la seva
incomprensió i explicitava que ella no feia
mal a ningú i només
demanava respecte.
Aquests són casos
reals viscuts en
primera persona. La
majoria de nosaltres
tenim algun familiar
o alguna amistat que
ha viscut situacions
semblants. Situacions
que ens encongeixen
el COR.
Per això hem de
passar a l’acció,
ENCORATJAR-NOS i
treballar en xarxa per
capgirar l’educació i
que d’aquí un temps
la igualtat de gènere i
la no violència siguin
un fet.

