
 

 

RECURSOS PER TREBALLAR ELS ROLS I ESTEREOTIPS DE GÈNERE, LA PRESSIÓ 

ESTÈTICA, LA DIVERSITAT SEXUAL I AFECTIVA I LES VIOLÈNCIES DE GÈNERE. 

 

 

Rols i estereotips de gènere! 

Les idees i creences preconcebudes que s'han construït sobre què és ser dona o 

ser home, limiten les nostres expectatives de vida i desenvolupament personal. 

Trenca amb els estereotips! 

 

- Guia per a noies que volen ser lliures: Jo no vull ser princesa.  

- Guia per a nois que volen ser lliures: Jo no vull ser pilota d’or. 

- Còmics contra el masclisme: còmic per apropar-nos a la construcció d’estereotips de 

gènere i al paper de la cultura en l’eradicació de la violència masclista. 

- Todos deberíamos ser feministas, conferència de Chimamanda Ngozi on rebutja les 

normes de gènere des d’experiències personals i properes. 

- Ni hombre ni mujer: estas comunidades han desafiado históricamente el binarismo 

de género. Article sobre diverses cultures històriques i actuals on existeixen més de 

dos gèneres.  

 

A qui seguir? 

- @teiximxarxes: Recursos per a la prevenció d’estereotips 

- @ilusionviril: projecte per sensibilitzar i repensar la masculinitat 

- @modernadepueblo: il·lustracions contra els estereotips 

- @Barbijaputa: temes d’actualitat i denúncia contra la violència de gènere 

- @lola.vendetta: il·lustracions contra els estereotips i per la diversitat 

 

 

    Sobre la bellesa 

Què veiem quan ens mirem al mirall? Allò que considerem atractiu, bell o 

desitjable en nosaltres i en les altres persones està condicionat per un ideal 

que rebutja tot allò que no encaixa amb el cànon establert. I si lluitem contra la 

pressió estètica i comencem a visibilitzar la bellesa que hi ha en la diversitat de 

pells, formes, colors, tamanys i en elements que van més enllà de l'aparença? 

 

- Deconstruyendo el concepto de belleza, xerrada de Candela Yatche. El seu projecte 

Bellamente treballa per combatre els ideals de bellesa irreals i poc saludables. 

- Miss Representation, documental per visibilitzar com els mitjans de comunicació 

construeixen i perpetuen una imatge de la dona que la cosifica i invisibilitza les seves 

facultats. 

- Altres documentals sobre diferents àmbits on es manifesta la pressió estètica:  

- Vientre de mujer de Mónica Felipe-Larralde i Thin de Lauren Greenfield, són 

documentals sobre "l'imposició"  d’aprimar-se i els desordres alimentaris. 

- Good Hair (2009) de Chris Rock i Pelo bueno, pelo malo (2008) de Miguel 

Parra, sobre els estereotips racistes del cabell. 

http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-princesa/
http://www.cjb.cat/publicacio/jo-no-vull-ser-pilota-dor/
https://issuu.com/tramacultura.org/docs/01_cat_leg_c_miccontraelmasclisme_compressed__1_
https://www.youtube.com/watch?v=85fqNwDKXfA
https://verne.elpais.com/verne/2019/06/27/articulo/1561631717_064510.html
https://verne.elpais.com/verne/2019/06/27/articulo/1561631717_064510.html
https://twitter.com/teiximxarxes?lang=ca
https://www.instagram.com/ilusionviril/
https://www.instagram.com/modernadepueblo/
https://www.instagram.com/barbijaputaaa/
https://www.instagram.com/lola.vendetta/
https://www.youtube.com/watch?v=ru77Omox_UE
https://www.bellamente.com.ar/
http://therepresentationproject.org/film/miss-representation-film/
https://www.youtube.com/watch?v=uIjMP09OyRU
https://www.documentales-online.com/thin-full/
https://www.imdb.com/video/vi3611230745?playlistId=tt1213585&ref_=tt_ov_vi
https://www.youtube.com/watch?v=Z0EUd7UcNv4


 

- Vigor (2012) Diego Cortés y Alfonso Rivero, sobre el culte al múscul i la 

vigorexia.  

 

A qui seguir? 

- @Weloversize: contra la gordofobia i visibilitat de la diversitat corporal 

- @soy.piel: visibilitat i normalització de les pells i el que les afecta 

- @malvestida: blog feminista sobre moda, sexualitat, cosmètica, i temes 

d’actualitat. 

- @rociosalazar_ilustracion: il·lustracions contra les violències i per 

l’empoderament. 

 

 

Diversitat sexual i de gènere 

Qui ens atrau, què desitgem, com gaudim del sexe i de les relacions afectives que 

tenim...La sexualitat és una part essencial de la nostra identitat i de les nostres 

vides, i és diversa i cambiant. Informa’t per gaudir-la al màxim. 

 

- Psicowoman: canal de youtube de la psicòloga i sexòloga Isa Duque amb informació 

de tota mena per conèixer-te, evitar els mites de la sexualitat i construir relacions 

afectives i sexuals més lliures i plaents. 

- Guia Jovenes ¿Cómo decírselo a tu familia?: guia d’orientació per a joves lesbianes, 

gays i bisexuals en el procés de compartir-ho amb la família. 

- Guia de salud sexual para mujeres que tienen sexo con mujeres: Prevenció de 

malalties de transmissió sexual en general i específica per a dones lesbianes i 

bisexuals.  

- Tens dubtes? Pots adreçar-te al Centre jove d’atenció a les Sexualitats i al Centre 

LGTBI de Barcelona (@BarcelonaLGTBI), on et rebràn i t’assessoraràn sobre 

qualsevol consulta que tinguis. 

 

A qui seguir? 

- @lalore_insta: espai jove sobre sexualitat, relacions i gènere pregunta-li a la 

Lore! 

- @centrejove_cjas: centre Jove d’atenció a les sexualitats 

- @ohmygoig: sèrie que trenca estereotips i tabús sobre les relacions i el sexe. 

 

- Tendresa insubmisa i Contigo: videoclips dels grups Diluvi i La Otra que mostren els 

afectes més enllà de l’atracció sexualitzada i la visió clàssica d’amor romàntic. 

 

 

Les violències de gènere 

Control, desconfiança, gelosia, exigències, obligació de fer coses que no et venen 

de gust, intimidació, agressions... Encara que no ho sembli, la violència masclista 

molt estar més a prop del que et penses. Saber identificar-la és el primer pas per 

defensar-nos i eradicar-la. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5drNal7gswA
https://www.instagram.com/weloversize/
https://www.instagram.com/soy.piel/
https://www.instagram.com/soy.piel/
https://www.instagram.com/malvestida/
https://malvestida.com/
https://www.instagram.com/rociosalazar_ilustracion/
https://www.instagram.com/rociosalazar_ilustracion/
https://www.youtube.com/channel/UCtzxvbfiE_sitzm_q74zVHg
https://www.cogam.es/wp-content/uploads/2014/09/como-decirselo-a-tu-familia-orientacion-para-jovenes-lesbianas-gays-y-bisexuales.pdf
https://assirmn.files.wordpress.com/2017/03/guia-de-salud-lesbianisme.pdf
https://centrejove.org/atencio-individual/
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona/serveis
https://ajuntament.barcelona.cat/lgtbi/ca/serveis/centre-lgtbi-de-barcelona/serveis
https://twitter.com/BarcelonaLGTBI?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/lalore_insta/
https://www.instagram.com/centrejove_cjas/
https://www.instagram.com/ohmygoig/
https://www.youtube.com/watch?v=JFBfHFSB7N8
https://www.youtube.com/watch?v=2hrtObEhXUg


 

- No solo duelen los golpes: obra de Pamela Palenciano on narra la vivència de la 

seva primera relació de parella visibilitzant les relacions desiguals i que la violència 

no només és física. 

- Desconnecta’t de la violència en xarxes: guia del CNJC per a la prevenció de 

violències a les xarxes socials. 

- Guia de sexting segur: facilita pautes per fer sexting de forma segura, de 

l'organizació brasilera de dones Coding Rights. 

- Introducción a la autodefensa: consells bàsics d’autodefensa feminista de la 

formadora Karin Konkle. Demana informació sobre els tallers d’autodefensa als 

Punts d’Informació i Atenció a les Dones de Barcelona. 

- SARA Jove: El Servei d'Atenció, Recuperació i Acollida Jove és un servei d'atenció a 

nois i noies d’entre 12 i 17 anys. Si tu o algú del teu entorn viu una situació de 

violència masclista, aquí trobareu assessorament, suport i protecció. 

https://www.youtube.com/watch?v=NmJoyc8Ol0A
https://www.cnjc.cat/sites/default/files/u89/guia_desconnecta_de_la_violencia_1.pdf
https://www.codingrights.org/wp-content/uploads/2016/09/zine_Azul_interiro_E.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=BptcvJ8VWbk
https://ajuntament.barcelona.cat/dones/ca/informacio-i-atencio/informacio-i-atencio-les-dones/grups-i-tallers
https://ajuntament.barcelona.cat/bcnantimasclista/ca/serveis-datencio/sara-jove

