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Antecedents: estereotips de gènere
Newsletter Edition: 001Data 00/00/0000

● Objectius Desenvolupament Sostenible. 

○Nº 5: Aconseguir la igualtat de gènere i apoderar totes les dones i nenes. 
○Nº 5.5.: Participació plena de la dona i igualtat d'oportunitats

● La participación de la dona en el mercat laboral s’ha estancat: sostre de vidre. Indicadors
d’igualtat de gènere a Catalunya 2020 . ODEE – Cambra de Comerç de Barcelona

● Estereotips de gènere, fre per a la igualtat:

○ El factor cultural que defineix l’estereotip d’allò que correspon fer a homes i a dones. 
”No et correspon” Aquest prejudici té una potent influència en les dificultats per 
accedir al mercat laboral en igualtat de condicions. (...) ”Mar Gaya, Igualando

○ "Un 60% de llicenciats són dones, però només hi ha un 4,5% d'altes directives“ Anna 
Mercadé ODEE – Cambra de Comerç de Barcelona



Antecedents: el masculí genèric
Newsletter Edition: 001Data 00/00/0000

§ “Utilitzar el substantiu 'home' com a genèric no ajuda a visualitzar la tasca de les dones en 
iguals tasques.” Estrella Montolío, Catedràtica Llengua Espanyola de la Universitat de Barcelona.

§ “El masculí genèric, que segons la RAE engloba a tots els individus independentment del seu
sexe, no produeix efecte de neutralitat en les nostres ments.” Fundació Sexpol

§ “el hecho de que el masculino sea un supuesto genérico es uno de los instrumentos por los que se 
consigue la invisibilización de las mujeres” Manen Horno. Filòloga I experta en llenguatge no 
sexista

§ (…) el sector masculino ha asumido como un derecho incuestionable el asumirse como el único 
referente.  Manual de Comunicación no sexista. Hacia un lenguaje incluyente. Instituto de la 
Mujer, 2018.



Data  00/00/0000 Newsletter Edition: 001

● “Si mis estudiantes hablan de su profesor de 
Lingüística (…) , no creo que sus familiares 
tengan una imagen de una mujer como yo.  
(… ) por eso utiliza el “masculino-genérico”. 
Pero es que le interese o no, su interlocutor 
se va a hacer una imagen de mí.  (…) 
utilizará su prototipo de profesor, que 
siempre es masculino. Únicamente 
utilizando el femenino se conseguirá una 
imagen de profesora mujer.” 

Bondades, peligros y redundàncies del lenguaje
inclusivo, de Mamen Horno.  LINK

¿Profesor?

Antecedents: el masculí genèric

https://www.letraslibres.com/espana-mexico/cultura/bondades-peligros-y-redundancias-del-lenguaje-inclusivo


Efectes del masculí genèric *

Silenci i 
invisibilitat

D'altra l'expressió del menyspreu, de l'odi, de la 
consideració de les dones com subalternes, com a 
subjectes de segona categoria, com subordinades o 
dependents dels homes.  Zorro/Zorra. 
Cojonudo/coñazo. Sra. Srta./ Sr. Srto?

D’una banda, l’efecte que 
provoca el masculí genèric és el 
silenci sobre l’existencia de les 
dones, la invisibilitat, la 
ocultació, la exclusió. 

Data  00/00/0000 * Segons Teresa Meana LINK

Despreci 

Edition: 001

https://unidadigualdad.ugr.es/pages/sexismo_lenguaje/!
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Proposta
Data  00/00/0000 Newsletter Edition: 001

1. Concienciar contra el sexisme. Questionar-se certs estereotips que assumim com
naturals quan en realitat son construccions socials.

2. Promoure iniciatives que evidenciïn aquesta percepció esbiaixada de la realitat i generin 
un canvi de mentalitat en les persones que les reben. 

3. Donar exemple. 

"Si busques resultats diferents, no facis sempre el mateix" Einstein 

Com trencar els estereotips de gènere?
Com evitar el masculí genèric, com a reflex d’aquests estereotips?



Proposta 
Data  00/00/0000 Newsletter Edition: 001

Convidem als diaris, ràdios i televisions amb 
edició a Catalunya a editar UN dia tots els seus 
textos, els les pàgines del diari, dels seus 
programes de ràdio i televisió NOMÉS en 
femení. 

Escriure UN dia tots els textos 
del mitjà en femení



I també a la ràdio i la televisió



Monday 01/02/2020 Newsletter Edition: 001

Mitjans de comunicació
Una iniciativa coral innovadora de gran 
impacte en contra dels estereotips de gènere, 
que convida a la reflexió de les diferents
audiències i amb possible repercusió a xarxes
socials. 

Audiències
Una lectura sorprenent de l’actualitat que 
dona visibilitat a les dones, protagonistes de 
la realitat per un dia i ofereix als homes una 
visió del món des de l’altre costat.

Objectius



Diari en femení



maestras nuevas Las científicas



consumidoras, no se las 



les funcionàries

Un tast



Empresarias



las españolas



Les consumidores



despesa de la 
consumidora



catalanes

Preparades



les joves



I el mateix dia… 
Data  00/00/0000 Newsletter Edition: 001

Proposem que es considerin altres continguts aquesta
edició especial:

● Editorial unificada de tots els diaris convidant a la 
reflexió pel llenguatge no sexista

● Article de professional femenina especialista en la 
matèria, que posa en context la iniciativa. 

● Només fotografies amb dones

● Anuncis en femení de les marques que s'anunciïn
aquell dia
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Ens presentem!
Newsletter Edition: 001

Consell de 
Conselleres
ODEE
“un òrgan consultiu i de
representació que serà
clau per a potenciar la
tasca de l’#ODEE en el
compromís per avançar
cap a una societat més
paritària i més justa per a
homes i dones” 

Associació 
50a50

“empoderar les dones, 
treballar per afavorir 

les condicions socials i 
econòmiques perquè 

puguin accedir a llocs 
de decisió i aconseguir 

el compliment de 
l'objectiu 5 de l'Agenda 

2030 de Nacions 
Unides”

Data  00/00/0000
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Propers passos
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Presentació a 
Junta Directiva
Associació 
50A50

21
juliol

Activació del 
projecte entre les 
professionals 
implicades

Set  
Reunió 

Presentació a 
directors/es de 
mitjans catalans

Tardor/
hivern

Data de 
publicació del 
diari en femení

6 ò 8 març
2022

Repetim?

Xx
2023

Data  00/00/0000
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● Porque las palabras no se las lleva el viento. Por un uso no sexista de la llengua. 
https://unidadigualdad.ugr.es/pages/sexismo_lenguaje/!

● Estereotipos de genero que escuchamos cada día. https://blog.oxfamintermon.org/estereotipos-de-genero-que-
escuchamos-cada-dia/

● Lenguaje y sesgos de género , Estrella Montolío https://www.elperiodico.com/es/opinion/20170502/lenguaje-y-sesgos-de-
genero-6010693

● Guía para un uso no sexista del lenguaje Fundación ONCE https://www.cermi.es/sites/default/files/docs/novedades/GUIA.pdf
● MANUAL DE COMUNICACIÓN NO SEXISTA. HACIA UN LENGUAJE INCLUYENTE

http://cedoc.inmujeres.gob.mx/documentos_download/101265.pdf
● ¿Invisibiliza nuestra lengua a la mujer? https://elpais.com/cultura/2018/11/28/actualidad/1543418937_639835.html
● Informe de la Real Academia de la Lengua sobre el Lenguaje inclusivo

https://www.rae.es/sites/default/files/Informe_lenguaje_inclusivo.pdf
● Igualant, Mar Gaya. https://ajuntament.barcelona.cat/tempsicures/sites/default/files/Igualant.pdf
● Naciones Unidas https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/gender-equality/
● Fundació Surt https://www.surt.org/es/desigualdad-de-genero/
● Una fonoteca para los micromachismos, Estrella Montolío

https://www.lavanguardia.com/vida/20210208/6230197/fonoteca-micromachismos-igualdad-montolio-lengua.html
● Unilever and UN launch Unstereotype Alliance. https://www.thedrum.com/news/2017/06/20/unilever-and-un-launch-unstereotype-alliance-with-

facebook-wpp-and-more-purge-gender

Bibliografia

Algunes fonts
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Gràcies

Associació 50a50
www.50a50.org

UN DIA EN FEMENí és una iniciativa conjunta de
l'Associació 50a50 i l’Observatori Dona Empresa i
Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona,
amb la col·laboració dels mitjans de comunicació.

UN DIA EN FEMENÍ és una acció d’impacte per
convidar a la reflexió sobre la invisibilitat de les
dones a través del llenguatge.

Observatori Dona Empresa 
Economia 
Cambra de Comerç de Barcelona
www.donaempresaeconomia.org

http://bit.ly/2Tynxth
http://bit.ly/2TyoMsr
http://bit.ly/2TtBDfr

