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Introducció
La proposta d’oferir una guia de comunicació inclusiva sorgeix del servei de dinamització comunitària de
l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà, en coolaboració amb les àrees
municipals de Cultura i Igualtat, com una invitació a posar en pràctica una nova perspectiva en la manera
de comunicar envers la ciutadania. Durant els darrers anys, s’han fet alguns avenços en un ús més inclusiu
del llenguatge, avenços que són fonamentals per a la construcció d’unes relacions que reconeguin les
diverses identitats que conformen la nostra societat, però cal continuar caminant cap a aquesta direcció.
L’erradicació de la discriminació i la inclusió de la diversitat són assumptes centrals per al desenvolupament i
l'exercici ple dels drets humans, per la qual cosa es necessita visibilitzar-ho també en el llenguatge i la nostra
comunicació quotidiana. La forma com comuniquem i fem difusió és essencial per garantir el dret a la participació i accés a la informació de totes les persones. En aquesta guia, ens centrem en el llenguatge escrit i
visual que utilitzem per fer difusió d’activitats o actes organitzats en el nostre municipi.
Considerem que el primer pas per garantir la participació de la ciutadania i afavorir la inclusió és posar
èmfasi en com comuniquem i fem difusió de les accions i activitats destinades a la ciutadania.
Esperem que aquesta guia esdevingui una eina per poder facilitar la resolució dels dubtes o necessitats
que se'ls plantegin entorn de la incorporació d’una mirada inclusiva en la comunicació escrita i visual
impulsada pel teixit associatiu i l'administració local.

Per a l'elaboració d’aquest document hem realitzat un procés participat, amb la col·laboració de persones i col·lectius que treballen en l’àmbit educatiu i social amb perspectiva inclusiva.
Agraïm les valuoses aportacions de:
Elena Aguilera i Susanna Juzgado. Àrea de Joventut i Igualtat de l’Ajuntament de la Bisbal d’Empordà.
Desiré Rodrigo i Patricia Fuentes. Col·lectiu Lo Relacional, intervencions d’educació, creació cultural i
acció comunitària.
Xavier Besalú. Doctor en pedagogia especialitzat en educació intercultural.
Dolors Figueras. Oficina de Català de la Bisbal d’Empordà, Consorci per a la Normalització Lingüística.
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Contextualització
teòrica
Vivim en un món plural i divers, on les desigualtats són presents en el nostre dia a dia i el llenguatge reflecteix
i construeix aquesta discriminació. El llenguatge no és per si mateix injust o discriminador, però sí que l’ús que
li donem pot ser sexista, racista, classista, capacitista, LGTBIQ-fòbic, etc. Així doncs, el nostre llenguatge és
una representació del món que ens envolta d’acord amb unes creences, pensaments i interpretacions, fruit
d’un procés d'aprenentatge que des de la infància ens ensenya a socialitzar, a relacionar-nos amb el món, a
formar la nostra identitat i identificar la de la resta.
Al llarg de la història, qui ostenta el poder és qui dona nom a les coses i a les persones. Considerar el gènere
masculí com la principal referència per comunicar genera una cosmovisió en la qual l’home —i un cert tipus
d’home principalment adult, CIS, heterosexual, blanc, burgès, amb capacitats normatives— és considerat el
subjecte universal de referència per explicar la realitat. No obstant això, la realitat té molts matisos i queden
reflectits en la manera com comuniquem, ja que quan transmetem informació aquesta és interpretable en funció de la persona que la rep. D’aquesta manera hi ha moltes realitats que no tenen visibilitat. El principi que
“el que no s’anomena no existeix” és un argument sòlid per defensar la necessitat de visibilitzar la diversitat
en la comunicació. Entenem que quan parlem amb una sola representació de la realitat contribuïm a generar
uns imaginaris limitats on la diversitat no té cabuda. De la mateixa manera que s’ha entès la necessitat de
substituir “els drets de l’home” per “els drets humans”, és possible entendre la necessitat de nomenar altres
realitats que queden fora del llenguatge quotidià des d’una lògica normalitzadora.
Així doncs, es pot dir que si fem un ús inclusiu del llenguatge podem canviar una manera de fer que tradicionalment ha exclòs
determinats sectors de la població. Una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis i que sigui respectuosa amb els col·lectius
oprimits i/o vulnerabilitzats és essencial per a una bona convivència, per al foment de la participació i per avançar cap a unes
relacions més justes i que garanteixin els drets i la participació de
totes les persones.
En aquesta guia posem la mirada en la comunicació, en el llenguatge escrit i visual, des d’una perspectiva interseccional, que
podem considerar com la primera barrera per arribar a una major
inclusió. Així doncs, si no tenim en compte aquests aspectes de
la comunicació, segreguem una part de la població i generem
dinàmiques d’exclusió.
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Objectius
L’objectiu principal d’aquesta guia és esdevenir una eina per al teixit associatiu i l'administració local a fi
de promoure una comunicació més inclusiva per avançar cap a unes relacions més justes que garanteixin
els drets i la participació de totes les persones.

Objectius específics

1

Promoure relacions i interaccions positives i afavorir el diàleg entre la ciutadania.

2

Fomentar i crear espais de reflexió entorn de la inclusió, la interseccionalitat i la participació entre teixit comunitari.

3

Vetllar per la convivència i la diversitat cultural al municipi, amb
la promoció d’eines útils per a la gestió de la diversitat en diferents entorns socials i institucionals.

4

Promoure un ús inclusiu del llenguatge escrit i visual en la comunicació d’activitats i actes del municipi.

5

Promoure el reconeixement de la diversitat com a un tret característic i necessari de les societats actuals.

6

Contribuir a desfer els tòpics sobre la diferència i la diversitat,
que sovint són el primer obstacle per a la interrelació i la cohesió
social.

Considerem que l'establiment d'aquestes fites i el propòsit d'assolir-les són una eina eficaç pel camí de la
inclusió i de l’equanimitat. En un procés inclusiu on es vulgui assolir la participació de tota la comunitat
cal avançar en la comunicació escrita i en la innovació creativa d’imatges i representacions de persones
en la seva diversitat.
Entenem també que el llenguatge és una eina de comunicació que canvia i s’adequa constantment a la
realitat social i són les organitzacions que han de vetllar per atendre aquesta nova realitat. Aquesta guia
pretén ser un document viu, obert a canvis i suggeriments per part del teixit associatiu i la ciutadania.
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Població
destinatària
La població destinatària d’aquesta guia són totes aquelles persones i organitzacions del municipi generadores d’activitats i actes municipals de caràcter cultural, esportiu, educatiu, ambiental, etc.
Així doncs, aquesta guia pretén esdevenir una eina per afavorir una comunicació més inclusiva especialment dirigida a:

Administració local i serveis públics municipals
Centres educatius
Associacions i entitats civils, culturals, esportives, de lleure,
artístiques, festives, etc.
Ciutadania i col·lectius que organitzin o impulsin activitats,
serveis o actes al municipi.

Per aquest motiu, aquesta guia es posarà a l’abast de les entitats i associacions del municipi i del conjunt de la ciutadania, per tal de buscar la complicitat del teixit associatiu per treballar conjuntament i
estimular-lo a emprar una comunicació més conscient i inclusiva per millorar la participació ciutadana.
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Continguts
En aquest document us oferim recursos per tal de fer un ús més inclusiu del llenguatge. Els continguts
que s'inclouen a la guia són:

Criteris d’inclusió en el llenguatge escrit i visual relatius a:
1. igualtat de gènere
2. diversitat afectiva, sexual i de gènere
3. diversitat funcional
4. diversitat cultural i religiosa

Una guia d'autoavaluació per reflexionar si les nostres comunicacions compleixen els criteris d’inclusió exposats.
Un glossari amb els termes i conceptes que s’utilitzen en aquesta
guia, a fi de donar a conèixer la terminologia i tenir un llenguatge
compartit i reconegut.
Una proposta de taller pràctic a l'abast del teixit associatiu i administració local per treballar la sensibilització cap al llenguatge
inclusiu.
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Criteris d’inclusió
en el llenguatge escrit i visual
En l’actualitat hi ha una gran quantitat de materials i guies per treballar la inclusió en el llenguatge. Els
conceptes i termes o expressions han canviat i continuen evolucionant al mateix ritme que s’assoleixen
drets cap a col·lectius normalment invisibilitzats.
De manera general la comunicació inclusiva proposa evitar expressions:
excloents
generalitzadores
jerarquitzants
discriminadores
que perpetuen prejudicis i estereotips
en contraposició al que es considera normatiu perquè reprodueixen lògiques de normalització
eufemismes o diminutius

L'organització dels continguts que fan referència al llenguatge escrit es presenten d'acord amb els quatre
criteris d'inclusió que hi ha a continuació. Aquesta disposició ens ajuda a identificar expressions escrites
i/o orals en diferents situacions d’exclusió i discriminació quotidianes, i els suggeriments que es proposen
són alternatives inclusives i reivindicades per diferents col·lectius.
Els criteris d'inclusió que es presenten són relatius a:
1. igualtat de gènere
2. diversitat afectiva, sexual i de gènere
3. diversitat funcional
4. diversitat cultural i religiosa

En relació amb l'organització dels criteris de llenguatge visual, s'inclouen els eixos de manera integral, ja
que la intenció és donar visibilitat al màxim possible de realitats sense discriminació i sense jerarquies.
Al mateix temps, s’inclouen situacions específiques relatives a la diversitat de cossos i d’expressions que
reconeixem visualment.
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Llenguatge escrit
1. Igualtat de gènere
El gènere regeix gran part de les nostres vides. Quan una persona està embarassada, la primera pregunta que li fem és: “Què és, nen o nena?”. Ens resulta
molt difícil imaginar-nos una persona sense gènere perquè el nostre sistema
de pensament és sexista. Interpretem que el sexe de les persones és una característica rellevant per identificar i definir les persones.
“Què és, nen o nena?” no és una pregunta innocent. Amaga tot un sistema
de relacions de desigualtat basades en un sistema sexe-gènere-desig cisheteropatriarcal. Aquest sistema considera que només hi ha dos tipus de sexes:
mascles i femelles, amb cromosomes, hormones i característiques sexuals
determinades i ben diferenciades. Estableix una correspondència lineal entre
el sexe i el gènere. Des d’aquesta lògica entén que les persones que neixen
amb penis s’identificaran com a homes i tindran comportaments masculins
i les persones que neixen amb vulva s’identificaran com a dones i tindran
comportaments femenins. També considera que homes i dones són complementaris i que s’atrauen sexualment.
Aquest sistema sexe-gènere-desig també parteix d’uns valors patriarcals. El
nostre sistema de pensament és sexista però també masclista. A la nostra
societat es dona més valor als homes i la masculinitat, considerant la masculinitat com a universal i superior a la resta de gèneres.
Aquest sistema ens classifica de forma molt rígida. Ens diu “què” i “com” hem
de ser, fer i sentir, limitant i empobrint les nostres possibilitats de créixer i
desenvolupar-nos amb llibertat i igualtat. Com qualsevol sistema normatiu,
el sistema sexe-gènere-desig privilegia les persones que s’ajusten a la seva
norma i castiga, exclou i discrimina les persones que la qüestionen o transgredeixen. Les dones, les persones trans, intersexuals o amb expressions de
gènere i sexualitats no normatives tenen més probabilitats de viure situacions d’exclusió, discriminacions i violències.
La realitat és molt més complexa i diversa del que marca el sistema sexe-gènere-desig.
Per tant, podem utilitzar un llenguatge que s’ajusti més a la realitat. Un ús
del llenguatge no sexista contribueix a trencar amb la visió androcèntrica
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del món i amb els estereotips de gènere que fomenten discriminacions, exclusions i violències. Un ús del llenguatge inclusiu pot visibilitzar els sabers i
les experiències de les dones, també que les dones són diverses i viuen diferents experiències en relació amb altres eixos de desigualtat com la classe
social, l’edat, la racialització o les capacitats funcionals. Un ús del llenguatge creatiu pot ser més respectuós amb la diversitat de formes de viure
el gènere, ens permet ampliar imaginaris i avançar en unes relacions més
justes, lliures i plurals.
Si parles sempre en masculí genèric invisibilitzes les dones i reforces estereotips. Pots evitar-ho utilitzant genèrics, desdoblant el gènere, usant el
femení si sabem que és una dona, fent servir el mateix tracte per a homes
i per a dones i evitant expressions sexistes. També contribueixes a la igualtat entre les dones si poses de manifest que les dones són diverses i tenen
interessos, desitjos i necessitats diferents.
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Quadre de suggeriments
Expressions sexistes

Propostes inclusives

Tots

Tothom, qualsevol, qui...

Nen/Nens

Infant/infants/infància

Fill/Fills

Criatures, quitxalla, mainada

Els comerciants

Els comerços

Els treballadors

La plantilla, el personal

Els ciutadans

La ciutadania, la població, la societat

Alcalde i regidors

Autoritats municipals

Els alumnes

L’alumnat

Els joves

El jovent, la joventut

Els avis i les àvies

La gent gran. Avis i àvies només fa referència a la gent gran que han
tingut descendència.

L’interessat

La persona interessada

El sol·licitant

La persona sol·licitant, qui sol·licita

El representant de

Representant de

Han estat premiats

Han rebut el premi

Col·laboradors

Amb la col·laboració de

Molt agraïts

Us agraïm

Benvinguts

Us donem la benvinguda

Fes-te’n soci!

Associa-t’hi
Evitar l’ús genèric del masculí. Utilitzar termes genèrics i sense marca de
gènere. Si no es poden utilitzar genèrics, desdoblar el gènere. Millor utilitzar
formes neutres o genèriques per evitar un ús binari del llenguatge, que també pot ser excloent de les persones no binàries i de gènere fluid.
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Quadre de suggeriments
Expressions sexistes

Propostes inclusives

Sr./Sra.
Van assistir a la reunió de l’associació A.
Rodríguez, M. Llordella

Posar el nom de la persona
Van assistir a la reunió de l’associació
Anna Rodríguez i Marc Llordella
Personalitzar en la mesura del possible.També amb el nom per
visibilitzar les dones i evitar falses suposicions.

Els nens no juguen
amb nines

Aquestes expressions reforcen els estereotips de gènere, discriminen i generen violències. No hi ha “coses”, accions ni aficions d’un determinat sexe.

Els nens no ploren
Això és un "conyàs"
Plores com una nena
“M’heu fet emocionar. Heu fet que sortís
la meva part femenina”
“Ja hem arribat,
princesa”
És cosa de dones
És cosa d’homes
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2. Diversitat afectiva, sexual i de gènere
El llenguatge també pot contribuir a erradicar les exclusions, discriminacions
i violències que pateixen lesbianes, gais, bisexuals (i el conjunt de persones
amb sexualitats no heteronormatives), les persones trans, intersexuals i les
persones amb expressions i identitats de gènere no binàries.
Un ús del llenguatge no LGTBI-fòbic contribueix a trencar amb la premissa
que tothom és heterosexual i cisgènere (persona que s’identifica amb el gènere que se li va assignar en néixer en funció del seu sexe). També a qüestionar la idea que allò normal i natural és ser heterosexual i cis. No hi ha persones normals. Hi ha normes que exclouen i discriminen. Un ús del llenguatge
inclusiu pot visibilitzar les diferents formes de viure el gènere, d’estimar, la
diversitat familiar i corporal. Un ús del llenguatge creatiu ens permet ampliar
imaginaris i avançar en unes relacions més justes, lliures i plurals.
Si utilitzes l’orientació sexual d’una persona com un insult, si utilitzes expressions que vinculen l'heterosexualitat a la normalitat, si fas servir expressions pejoratives per referir-te al cos, a la sexualitat o a la identitat
d’una persona, si parles de la família com si totes estiguessin formades
per mare i pare, si parles de gais per referir-te al moviment LGTBIQ+... estàs invisibilitzant i inferioritzant les persones trans, intersexe, lesbianes,
gais, bisexuals, asexuals, queers, no binàries o amb expressions, identitats
i sexualitats dissidents. Pots evitar-ho utilitzant expressions respectuoses,
fent visible la diversitat familiar, corporal, sexual i de gènere i preguntat a
les persones amb quin pronom volen ser tractades. La vivència del cos, del
gènere, dels afectes i de la sexualitat és una experiència viva, que anirà
canviant amb les necessitats de les persones. Informar-nos, preguntar i formar-nos és una forma de respectar la diversitat afectiva, sexual i de gènere
de les persones i de prevenir les violències LGTBI-fòbiques.
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Quadre de suggeriments
Expressions LGTBIQ-fòbiques
Els pares, els pares i les mares

Les famílies

Mare soltera, pare solter

Reconèixer i fer visible la diversitat familiar.
No ressaltar l’estat civil de les persones només
quan no tenen parella.

Preguntar a una noia: Tens xicot?

Tens parella?
Primer caldria preguntar-nos si realment és necessari fer aquesta pregunta o el que estem fent
és pressuposar que la gent ha de tenir parella.
Però si la informació que ens aporta és necessària
i volem formular la pregunta, una forma més respectuosa seria: Tens parella? Tens alguna relació
sexoafectiva?

Això és una mariconada

Evitar l'ús d'expressions no respectuoses. "Mariconada" utilitza l'expressió com un insult i, per tant,
és homòfob.

Col·lectiu gai

Col·lectiu LGTBI
Si diem col·lectiu gai només ens referim als homes
homosexuals. No hem d’invisibilitzar les lesbianes,
trans, bisexuals, intersexuals, queer, asexuals, etc.
que sí que aglutina el terme LGTBI i les seves variants (LGTBQA+...).

Homofòbia

Hermafrodita
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LGTBI-fòbia
Per incloure les formes específiques de discriminació i violència de lesbianes, gais, trans, bisexuals i
intersexe i no només dels homes gais.

Persona intersexual, persona amb diferències en el
desenvolupament sexual.

Quadre de suggeriments
Expressions LGTBIQ-fòbiques
Transsexual

Tal persona abans era... En realitat és..
Abans es deia Joan.
Canvi de sexe
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Propostes inclusives
Persona trans
El concepte transsexualitat és un concepte mèdic
que vincula el fet trans a la patologització. Hi ha
moltes formes de viure la transsexualitat o el procés
de trànsit en relació amb el gènere. Per englobar
tota aquesta diversitat parlem de persones trans i
no de transsexuals.
Adreçar-nos a la persona segons el seu gènere
sentit.
Operacions d’afirmació de gènere.
Les modificacions corporals que fan les persones trans no canvien el seu gènere sinó que (re)
afirmen el gènere que han escollit i amb el qual
s’identifiquen.

3. Diversitat funcional
Les capacitats físiques, intel·lectuals i sensorials de les persones són diverses, per
això parlem de diversitat funcional. Cada persona és diferent i totes les persones
necessitem el nostre entorn per poder viure i desenvolupar el nostre projecte
vital. Malgrat la interdependència de totes les persones, el nostre sistema social
és capacitista. Considera que hi ha unes capacitats normals i atorga la condició
de discapacitat a totes aquelles persones amb capacitats físiques, auditives,
visuals, intel·lectuals i sensorials no normatives. La discapacitat és una condició
determinada per factors personals però també contextuals. Si un entorn no és
accessible crea unes barreres que dificulten l’accés als recursos, la participació
i el desenvolupament del projecte vital en igualtat de condicions i d’oportunitats
de les persones amb capacitats no normatives. Aquesta discriminació es pot
intensificar en la relació amb altres eixos de desigualtat com la classe social,
l’edat, el gènere o l’orientació sexual. El que considerem un trastorn mental també està condicionat per una concepció de la salut mental i de la psiquiatria
determinada. Un trastorn mental no necessàriament disminueix ni deteriora les
facultats mentals, més aviat les altera de forma esporàdica.
El llenguatge que utilitzem pot suposar una barrera en el desenvolupament autònom de la vida de les persones amb capacitats no normatives. Un ús del llenguatge capacitista pot reforçar estereotips i prejudicis, estigmatitzar, menysprear,
silenciar i invisibilitzar les experiències vitals de les persones amb capacitats no
normatives. Però el llenguatge també pot ser una eina per fer visible les diferents
experiències vitals i capacitats funcionals (físiques, auditives, visuals, sensorials,
intel·lectuals, neurodiversitat...). Per qüestionar les lògiques de normalització que
diuen quins cossos, capacitats i estats mentals són normals i quins han d’estar
medicalitzats i institucionalitzats, per posar les cures al centre i entendre que
totes les persones som interdependents, per centrar la mirada en els processos
d’exclusió, eliminar els obstacles de l’entorn i garantir els drets de totes les persones independentment de les seves capacitats funcionals.
Si parles amb expressions sensacionalistes i victimitzadores (víctima de, pateix,
relegada a una cadira de rodes), infantilitzadores (sordet, malaltona, cegueta)
i condescents (campions, heroïnes...) reforces estereotips i estigmes que dificulten la vida de les persones amb capacitats no normatives. Pots evitar-ho
utilitzant expressions més respectuoses amb la diversitat funcional, respectant
l’autorepresentació de les persones amb capacitats funcionals no normatives,
afavorint debats constructius i un pensament crític sobre la discapacitat i qüestionant la normalitat que genera exclusions, discriminacions i violències vers les
persones amb capacitats no normatives.
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Quadre de suggeriments
Expressions capacitistes

16

Propostes inclusives

Incapacitat/da
Discapacitat/da

Persona amb discapacitat
Persona en situació de discapacitat
Persona amb capacitats no normatives
Persones amb diversitat funcional (les associacions i persones
amb una mirada més crítica sobre la discapacitat prefereixen
aquest terme al de persona amb discapacitat)
Posem èmfasi en la persona i no en la discapacitat.

Normal

Una persona amb capacitats funcionals normatives no és
normal vers una persona amb discapacitat o amb capacitats
funcionals no normatives.
Totes les persones som diverses. No hi ha cap persona normal.
És el sistema el que normalitza, classifica i jerarquitza les persones en funció d’unes capacitats. El concepte de normalitat
és una forma de discriminació i exclusió.

Patir una discapacitat

Tenir una discapacitat

Deficient, mongòlic/a

Persona amb discapacitat intel·lectual

Cec, cega

Persona amb dificultats de visió
Persona amb discapacitat visual
Persona cega
Persona amb ceguesa

Minusvàlid, minusvàlida
Invàlid, invàlida
Coix, coixa
Paralític, paralítica
Mutilat, mutilada
Disminuït, disminuïda

Persona amb discapacitat motriu
Persona amb mobilitat reduïda
Persona amb mobilitat no normativa

Sordmut, sordmuda

Persona amb discapacitat auditiva

Guia de comunicació inclusiva
per afavorir la participació ciutadana

Quadre de suggeriments
Expressions capacitistes
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Sordcec, sordcega
Sord, sorda

Persona amb dificultats d’audició
Persona amb sordesa
Persona sorda (les associacions i persones més polititzades,
prefereixen aquest terme).
Les persones sordes no són mudes.

Llenguatge de signes

Llengua de signes
La llengua de signes catalana (LSC) acompleix totes les funcions
comunicatives possibles i té unes característiques que la distingeixen com a llengua.

Boig, boja
Dement
Trastornat, trastornada
Pirat, pirada
Malalt mental
Esquizofrènic, esquizofrènica

Persona amb discapacitat psicosocial o intel·lectual.
Persona que té un diagnòstic de..
Persona amb problemes de salut mental
Persona que té o conviu amb un trastorn mental

Vivim una situació esquizofrènica
Sembles bipolar
Avui estic "depre"

Vivim una situació complexa.
Ets molt voluble.
Avui tinc el dia trist.
Evitar expressions i metàfores que estigmatitzin o frivolitzin la
salut mental.

Lavabo, aparcament o serveis
per a minusvàlids

Lavabos, aparcaments o serveis accessibles.
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4. Diversitat cultural i religiosa
Vivim en un sistema que és racista. El racisme és una construcció social que
situa les persones blanques per sobre de la resta. Aquest tipus de racisme
basat en la biologia va argumentar i justificar els processos de colonització que encara tenen conseqüències en l’actualitat. Les races no existeixen,
però el racisme sí.
El color de pell, l’origen geogràfic, la situació administrativa, la nacionalitat,
les formes de vestir, la llengua o les creences religioses poden suposar elements de discriminació, exclusió i violència per a les persones migrades, racialitzades i/o de cultures i creences minoritzades. El racisme té conseqüències directes en la vida de les persones, pot afectar aspectes fonamentals
com l’accés a l’ocupació, l’habitatge, la participació comunitària i política,
la salut o l’educació, entre d’altres.
A la Bisbal d’Empordà convivim persones amb diverses expressions culturals,
costums, idiomes, creences religioses i formes d’entendre el món. Sense considerar-nos racistes, moltes vegades utilitzem expressions etnocèntriques i
estereotipades que reforcen discriminacions i violències. Però el llenguatge
també pot ser un instrument per reconèixer la diversitat cultural i religiosa,
per fer explícites les discriminacions, les exclusions i les violències racistes,
per afavorir un diàleg intercultural, per construir un “nosaltres gent de la
Bisbal” on tothom tingui cabuda, se'n senti part i pugui desenvolupar el seu
projecte vital i participar en la vida comunitària, en igualtat de condicions
i d’oportunitats.
Si parles diferenciant un nosaltres-ells, si generalitzes, si fas referència a
l’origen, la cultura o la religió de les persones sense que sigui necessari,
si fas servir expressions racistes i colonials reforces estereotips, discriminacions i violències. Pots evitar-ho utilitzant expressions més respectuoses
amb la diversitat cultural i religiosa, no reproduint rumors i notícies falses, i
fent visible la diversitat cultural, lingüística i religiosa del veïnat de la Bisbal.
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Quadre de suggeriments
Expressions racistes o colonials
Persona immigrant

Persona migrada
La migració és una situació de trànsit, no una característica
definitiva de les persones, les persones emigren però no
són immigrants per sempre.

Immigrant il·legal

Persona en situació (administrativa) irregular
Cap persona és il·legal.

Migrant de segona generació

Descendent de persones que van migrar
Les persones nascudes a Catalunya són catalanes. A més
aquesta expressió no la utilitzem per adreçar-nos a persones
blanques, per tant, és racista.

Persona de color
moreno, "negrito", negret
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Persona negra/ persona racialitzada/ persona afrodescendent
Persona “de color” es considera un eufemisme i l'ús de diminutius implica la infantilització i menyspreu de les persones.

Moro/mora

Persona del Magreb/ persona marroquí/ persona algeriana

Raça gitana

Ètnia gitana, poble gitano, poble romaní.
Les races no existeixen.

Anar al "paki",
anar al "badulake"
comprar al "xino"

Anar al supermercat, anar a [nom del supermercat]
Comprar a la botiga [nom de la botiga]
Definir una botiga pel suposat origen de la persona que la
porta és excloent. Hi ha termes com "paki" que s’han utilitzat
com a insult o menyspreu i no és un origen en si mateix.

Treballar com un negre,
feina de "xinos", anar com un
gitano...

Treballar molt, feina delicada, anar brut...
Aquestes expressions reforcen la visió racistes i colonial del
món. Es poden evitar i buscar alternatives que no facin mal.
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Llenguatge visual
Recomanacions a tenir en compte a l’hora d’escollir les imatges per a les comunicacions:

1

Escollir perfils femenins i masculins per representar o exemplificar el conjunt
de la societat o de la ciutadania.

2

Representar la diversitat cultural i donar visibilitat a les diferents llengües,
colors de pell, trets culturals, creences, etc.

3
4

Equilibrar l’aparició i la mida de les figures femenines i masculines. Mostrar les
dones en un paper actiu, sense cosificar-les o sexualitzar-les.

5

Representar els diversos models de família, grups i col·lectius.

6

Visibilitzar la diversitat de relacions afectivosexuals reals.

7

Mostrar accions quotidianes amb persones amb diverses capacitats, funcionalitats, edats, cossos, imatges, etc.

8

Mostrar les dones com a protagonistes, com a personatges principals que es
relacionen entre si, es comuniquen i es donen suport mutu.

9

10

20

Dissenyar logotips i icones neutres, inclusius i equitatius.

Visibilitzar les persones realitzant tota mena de feines remunerades o no, independentment del que es té associat al seu gènere, a les seves capacitats
o trets culturals.
Escenificar les persones independentment del seu sexe, la seva estètica o
expressió de gènere, habitant per igual en espais públics, privats i domèstics.
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Autoavaluació per a
una comunicació inclusiva
en el llenguatge escrit i visual

01.

02.

03.

Hi ha al nostre equip una persona que pugui vetllar per la
comunicació inclusiva abans
de començar el projecte?
La inclusió requereix un treball
d’integració des de l’inici del
projecte, per això és necessari
comptar amb una persona de
l’equip que pugui posar el focus
en aquests aspectes de la comunicació.

Utilitzem una comunicació
accessible?
Subtítols, audiodescripció, text
en Braille, lectura fàcil... Hem
pensat en totes les persones en el
moment de fer comunicats? Hem
de diversificar els canals i els formats que utilitzem per donar i
rebre informació: textual, sonor,
iconogràfic, audiovisual, etc.

Fem servir un llenguatge inclusiu?
L’ús del llenguatge inclusiu és indispensable per no invisibilitzar
o discriminar col·lectius, així com
utilitzar formes que no siguin sexistes, racistes, LGTBI-fòbiques,
capacitistes, etc.

04.

05.

06.

A les imatges, qui s’hi
representa i qui queda fora?
A l’hora d’escollir les imatges
han d'aparèixer persones amb
diferents tons de pell, homes i
dones, de diferents edats i amb
funcionalitats diverses. S’ha de
buscar l’equilibri en el nombre i
la jerarquia de les persones que
hi representem.

A les imatges, quines activitats
fan les persones i en quins espais?
Les imatges han de representar
persones en espais públics, privats i domèstics i fent activitats
independentment del que s'associa al gènere, a les capacitats, a l’origen, a la classe social, l’edat, etc.

Hi apareixen famílies i relacions afectives diverses?
Recordem que les famílies són
molt diverses: famílies amb un
progenitor/a, famílies amb dues
mares o dos pares, parelles sense descendència, criatures tutoritzades, cocriança, famílies
d’acollida, criança oberta, etc.
És molt important donar-los visibilitat i sortir del model heterocèntric de família nuclear.
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07.

08.

09.

Tots els cossos són normatius?
La realitat de cossos és molt
diversa, representem-la: persones amb discapacitat, amb capacitats diverses, primes, grasses, altes, baixes, amb cabell o
sense, cossos envellits, etc.

Utilitzem estereotips de gènere?
Evitem relacionar les persones
amb uns rols suposadament
definits pel seu gènere, amb
uns rols imposats i construïts
socioculturalment. Recordem
que quan representem dones no hem de cosificar-les ni
hipersexualitzar-les per defecte
ni emprar estereotips cap a homes, dones, col·lectiu LGBTIQ+
i altres identitats que mostren
expressions de gènere diverses.

Utilitzem expressions colonials
i/o racistes?
Representem o ens expressem
sobre persones o costums d’un
altre país sense reproduir estereotips, prejudicis, rumors,
notícies tendencioses ni tòpics.
La diversitat forma part de nosaltres, aquestes expressions
perpetuen determinades concepcions de les persones que
pertanyen a grups o identitats
diverses i valuoses.

10.

11.

12.

Les persones amb discapacitat
són tractades com qualsevol altra persona?
Assegurem-nos de promoure
una visió real sense ser caritativa i/o paternalista a l’hora de
comunicar-nos amb persones
amb capacitats no normatives.
Hem de preguntar les necessitats i entendre el temps de resposta i participació, ja que cada
persona és única i diferent.

Quins canals de comunicació i
difusió estem utilitzant?
Utilitzem els canals de què fan
ús els diferents perfils de persones destinatàries. Apropem-nos
als diferents espais de relació
del territori tenint en compte
aquells que estan més allunyats
i descentralitzats.

Fem avaluació de si les nostres accions comunicatives han
acomplert el nostre objectiu?
L’avaluació de qualsevol acció
és fonamental per poder millorar en el futur. Preguntem-nos:
hem aconseguit una millor accessibilitat i integració de la diversitat? Quines millores podem
implementar?
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Glossari
Androcentrisme:
Sistema de relacions socials basat en el predomini d'un model masculí relacionat amb el poder
públic, erigit en reguladar tots els paràmetres
culturals i socials i amb voluntat universalitzant.
És un sistema que invisibilitza i infravalora les dones, les persones trans, no binàries, els homes gais,
bisexuals o que no encaixen en el model d’home i
de masculinitat hegemònics.

Cisgènere (CIS):
Binarisme de gènere (model binari):
Sistema que fa una lectura binària del sexe,
el gènere i l'orientació sexual. Aquest sistema
considera que només hi ha dos tipus de sexes:
mascles i femelles, amb cromosomes, hormones
i característiques sexuals determinades i ben
diferenciades. Estableix una correspondència lineal entre el sexe i el gènere. Des d’aquesta lògica s’entén que les persones amb cos de mascle
s’identificaran com a homes i tindran comportaments masculins i les persones amb cos de femella s’identificaran com a dones i tindran comportaments femenins (ciscorrespondència). També
considera que homes i dones són complementaris i que s’atrauen sexualment (heteronorma).
Estableix categories dicotòmiques, oposades i
jeràrquiques. Exclou les persones intersexuals,
trans, lesbianes, gais, bisexuals, asexuals, no
binàries, agèneres o de gènere fluid.

Capacitisme:
El capacitisme és una actitud o discurs que estableix unes capacitats com a normatives i acceptables en la condició humana, devaluant,
excloent i discriminant les capacitats que surten
d’aquesta norma. Forma de discriminació i de
prejudici social contra les persones amb discapacitat o capacitats funcionals no normatives.
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Persona que s’identifica amb la identitat de gènere atribuïda en néixer en funció del seu sexe.

Colonialisme:
Doctrina i actitud que defensen amb raonaments
racials, ètnics, econòmics, polítics o morals la colonització, o sigui, l’existència d’unes relacions de
subordinació entre una nació dominant i els pobles o territoris que en depenen.

Discapacitat:
Malgrat que des de moltes associacions es proposa l’ús del concepte “diversitat funcional”, l’Organització Mundial de la Salut o la Convenció de
Nacions Unides utilitzen el terme persones amb
discapacitat. En aquest sentit, s’entén que hi
ha una sèrie de factors personals, ambients, socials... que afecten les capacitats físiques, sensorials, intel·lectuals o mentals de les persones i
dificulten el seu desenvolupament vital i de participació social i comunitària. Malgrat que aquest
terme s'associa a qüestions mèdiques i administratives, és important també per fer referència
a la relació entre la persona i l'entorn. No s'ha
de posar únicament la mirada en la persona. Si
un entorn és accessible (barreres físiques, cognitives, sensorials...) les dificultats d’una persona
disminueixen i pot desenvolupar amb més qualitat i autonomia el seu projecte vital.

Discriminació:

Equitat de gènere:

Discriminar una persona és impedir que gaudeixi
plenament dels seus drets (polítics, cívics, econòmics, socials, culturals, reproductius...) i de les seves llibertats. La discriminació contradiu un principi bàsic que es repeteix en tots els principals
documents dels drets humans on es reconeix que
totes les persones són iguals en dignitat i tenen els
mateixos drets fonamentals. La discriminació pot
ser directa (intencionada contra una persona o un
grup de persones) o indirecta (l’efecte d’una llei o
mesura, que pot semblar neutral, però que de fet
posa en constant desavantatge una minoria en
particular, respecte a la resta de la població). Per
combatre la discriminació, en especial la més indirecta o invisible, alguns països han adoptat mesures de discriminació positiva, que en algunes situacions significa afavorir deliberadament un cert
grup que ha estat intensament discriminat al llarg
de la història (per exemple les llistes cremallera als
partits polítics que han d’incloure igual nombre de
candidats i candidates).

El nostre sistema de pensament i de valors és
masclista, per tant, homes i dones no tenen les
mateixes oportunitats i condicions reals per accedir als serveis i recursos, gaudir del seu temps,
tenir garantits els drets fonamentals... L’equitat de gènere suposa tenir en compte el punt
de partida desigual per raó de gènere i activar
propostes per afavorir una igualtat real. També
tenint en compte les possibles desigualtats entre
les dones, aplicant una perspectiva en equitat
de gènere i interseccional.

Diversitat funcional:
Les persones tenim capacitats diverses, per
tant, la diversitat funcional és inherent a l’espècie humana. El concepte diversitat funcional
va ser proposat en el Fòrum de Vida Independent realitzat el mes de gener de 2005. És una
proposta de persones, col·lectius i associacions
de persones amb capacitats no normatives per
evitar les connotacions negatives i excloents
d’altres categories socials com “discapacitat".
Amb la diversitat funcional es posa l’accent en
les capacitats diverses de les persones i en la
necessitat de construir un entorn social accessible i inclusiu per a totes les persones.
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Expressió de gènere:
Desenvolupament de rols, aparença, gestualitat, comportaments, aficions, vestimenta… En el
marc del sistema sexe-gènere binari, hi ha una
expressió de gènere que s’associa a la feminitat
i una altra a la masculinitat. Però hi ha persones que prefereixen una expressió de gènere no
binària, andrògina, fluïda... L’expressió de gènere no és el mateix que la identitat de gènere.

Gènere:
És una construcció social, no natural. Són les
maneres de fer, pensar i sentir que culturalment
s’esperen i que s’ensenyen a cada persona segons el seu sexe. En el marc del sistema sexe-gènere binari es considera que hi ha dos tipus de
gènere: homes i dones. Aquest sistema fa una
socialització diferenciada per gènere, generant
expectatives socials i trajectòries vitals diferents
en funció del gènere que se’ns ha assignat en
néixer. Aquesta socialització diferenciada genera desigualtats entre homes i dones, però també
discrimina i exclou les persones que no segueixen les normes de gènere.

Heteronorma:

Igualtat de gènere:

Ordre de pensament que afecta tots els àmbits
de la vida de les persones, que legitima i privilegia l’heterosexualitat i les relacions heterosexuals com a “naturals”, “normal” i com a únic
model vàlid de relacions afectivosexuals i de
parentiu. És diferent a l’heterosexualitat, que és
una opció sexual entre d’altres.

La condició d'ésser iguals, sense que el gènere suposi cap privilegi, avantatge, limitació o opressió.
Igualtat per desenvolupar el projecte vital en igualtat de possibilitats i de condicions, des de la llibertat i sense les limitacions imposades pels rols de
gènere tradicionals. La nostra societat és masclista
i produeix desigualtats de gènere. Les desigualtats de gènere són una distribució de rols i poders
asimètrics que atorga un valor superior a un gènere
(masculí) envers els altres (femení, no binari…), de
manera que estableix una sèrie de privilegis i reconeixement social als homes i la masculinitat hegemònica per sobre de les dones, els homes gais i
les persones no binàries. És la societat sencera qui
sustenta aquest punt de partida desigual, per tant,
també és la societat sencera, la que ha de promoure accions específiques per contrarestar aquestes
desigualtats i avançar en la igualtat de gènere.

Identitat:
Cada persona té diversos trets identitaris que
configuren la seva identitat. Per exemple, la
identitat d’una persona pot estar condicionada
pel gènere, la classe social, les creences espirituals, la ideologia política, la població, l’origen
geogràfic, un estil de música, un club esportiu,
una professió… Hi ha molts factors que poden
configurar la identitat d’una persona. Malgrat
formar part de grups o comunitats, cada persona pot viure la seva identitat de forma única
i irrepetible. La identitat d’una persona no és
quelcom fix, sinó que anirà canviant al llarg de
la seva vida i de les seves circumstàncies.

Identitat de gènere:
Gènere amb què cada persona s’autoidentifica.
La norma de gènere estableix que les femelles
s’han d’identificar com a dones i que els mascles
com a homes. Però les persones trans mostren
que el gènere atribuït en néixer en funció del sexe
no ha de correspondre amb la identitat sentida.
Hi ha persones, que no s’identifiquen ni com a
dona ni com a home.

25

Guia de comunicació inclusiva
per afavorir la participació ciutadana

Interseccionalitat:
Planteja la necessitat d’analitzar de manera
complexa i particular la situació de persones i
grups que estan travessats per diversos sistemes
d’opressió com el racisme, el classisme, el sexisme i el capacitisme, entre d’altres.

Interculturalitat:
Model que fomenta les relacions entre persones
d’orígens i contextos culturals diversos, des de
criteris de no discriminació, equitat i igualtat de
drets, reconeixent i valorant la diversitat cultural
i religiosa i construint les relacions a partir d’un
diàleg intercultural.

Intersexual:

Lleguatge inclusiu:

Persona amb un cos no classificable segons els
models culturals de mascle i de femella. Condició per la qual una persona no té una correspondència entre cromosomes, gònades i genitals,
i té característiques fenotípiques associades a
homes i dones, en graus variables.

És aquell que té en compte totes les persones
des de criteris de diversitat. És una eina contra
els estereotips, els estigmes, les invisibilitzacions
i les exclusions. Permet promoure unes formes
de pensament, de valors i de relacions més democràtiques, justes i inclusives. També és molt
més respectuós amb la diversitat de formes de
pensar, ser, estimar i d’entendre el món de les
persones.

Racisme:
El racisme és una estructura de poder que produeix dominació i desigualtat, des d’una posició que es construeix com a blanca i superior. El
racisme és estructural, institucional i, per tant,
també quotidià.

LGTBIQ+:
Acrònim que fa referència als grups socials que
no segueixen la cisheteronorma. Sigles dels termes lesbiana, gai, trans, bisexual, intersexual i
queer. S’afegeix el signe + per al·ludir a la resta
de diversitats sexuals i de gènere, ja que s’entén
que les identitats de gènere i sexoafectives són
dinàmiques i varien en funció de les necessitats i
les experiències de les persones.

LGTBIQ-fòbia:
Actitud i comportaments hostils i de discriminació respecte a les persones lesbianes, gais, trans,
bisexuals, intersexuals i queer. És més precís que
homofòbia, ja que permet visibilitzar les opressions específiques de cada grup.

Sexe:
Correspon a una forma cultural de classificar i
donar sentit a les diferències físiques (genitals) i
fisiològiques (hormonals i cromosòmiques) de les
persones. En el marc del sistema sexe-gènere es
distingeixen dos tipus de sexe: mascles i femelles. Però a l’espècie humana podem dir que hi
ha almenys tres tipologies de sexe: mascle, femella i intersexual (que inclou una gran varietat
de morfologies sexuals).

Sexisme:
Discriminació basada en el sexe d’una persona
pressuposant que només hi ha dues opcions i
que aquestes són oposades entre si. En el sistema sexe-gènere aquestes dues opcions tenen relacions asimètriques, discriminant negativament
les dones o les persones amb expressions de gènere llegides des de la feminitat.

Trans/transsexual/transgènere:
Persona amb una identitat de gènere que no
es correspon amb l’assignada en néixer a partir del seu sexe biològic. Cada persona viu el fet
trans de forma diferent, com també hi ha moltes
formes de ser dona cis o home cis. Per incloure
totes aquestes vivències de forma respectuosa i
inclusiva parlem de persones trans.

26

Guia de comunicació inclusiva
per afavorir la participació ciutadana

09

Fons i recursos
consultats
Seguidament, us proporciona un seguit de recursos que us poden ser d’utilitat per consultar en relació
amb la temàtica de la comunicació, llenguatge escrit i visual.

1. Ajuntament de Barcelona (s.d.). Guia de comunicació inclusiva. [Web]. Ajuntament de
Barcelona. Per construir un món més igualitari. Disponible a:
https://ajuntament.barcelona.cat/guia-comunicacio-inclusiva/
2. Consell de la Joventut de Barcelona. (2017). La comunicació inclusiva a l’entitat. [Web].
Centre de Recursos per a les Associacions Juvenils de Barcelona. Consell de la Joventut
de Barcelona. Comunicació, Butlletí 901, núm.154. Disponible a:
https://www.crajbcn.cat/comunicacio-inclusiva-entitats/?pdf=27837
3. Comité Español de representantes de personas con discapacidad CERMI. (2017). Normas de estilo de expresión y comunicación del CERMI estatal. Disponible a:
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Estudis locals de l’Àrea d’Acció Social i Ciutadania de
l'Ajuntament de la Bisbal disponibles a:
http://www.labisbal.cat/ca/accio-social-i-ciutadania.html
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Fitxa de formació
Títol:
Comunicació inclusiva: aprenem a informar des de la igualtat i la visibilització de la diversitat.

Descripció:
Aprendrem a comunicar en clau no discriminatòria per afavorir que a la nostra entitat o servei tothom
se senti còmode i partícip. Parlarem de les exclusions, discriminacions i violències que pot generar un
ús del llenguatge sexista, LGTBQ-fòbic, racista i capacitista. Posarem en pràctica un ús del llenguatge
inclusiu que ens permeti adreçar-nos a les persones de forma igualitària i respectant la diversitat de
formes de pensar, ser, estar, d’estimar i d’entendre el món.

Formadora:
Lo Relacional - Desiré Rodrigo García i Patricia Fuentes Millán
info@lorelacional.org | 661 717 293 - 872 200 960 | www.lorelacional.org

Format i durada: 2,5 hores

Objectius:
Prendre consciència de les desigualtats i exclusions que podem generar en funció de l’ús del llenguatge i de les diferents formes de comunicació.
Aportar eines i estratègies per escriure i informar en clau no discriminatòria.
Compartir estratègies i tècniques per comunicar i generar continguts des de la igualtat i la visibilització de la diversitat.

Metodologia:
La formació es planteja en si mateixa com un espai de comunicació inclusiva. Es treballa a partir de
dinàmiques participatives i vivencials per incorporar i implementar els conceptes al treball quotidià.
Exposició per part de les formadores per introduir els conceptes.
Treball a partir de metodologies corporals i vivencials.
Treball a partir d’exemples pràctics (frases, cartells, notícies...).
Espai obert de diàleg per compartir preguntes, aportacions i comentaris.
Conclusions, valoració i tancament.
Recursos bibliogràfics.
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Continguts:
Per què necessitem una comunicació inclusiva?
Presentació de la guia
Som persones plurals en un món plural
La identitat com un procés de construcció individual, social i col·lectiva
Igualtat de gènere
El sistema sexe-gènere-desig
Llenguatge sexista i violències masclistes
Llenguatge amb perspectiva de gènere
Diversitat afectiva, sexual i de gènere
Què entenem per diversitat afectiva, sexual i de gènere
Llenguatge LGTBI-fòbic i violències LGTBI-fòbiques
Llenguatge respectuós amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere
Diversitat funcional
Què entenem per diversitat funcional
Llenguatge i capacitisme
Llenguatge inclusiu
Diversitat cultural i religiosa
Què entenem per diversitat cultural i religiosa
Racisme i processos de racialització
Comunicació intercultural
Els mitjans de comunicació i l’ús d’una comunicació no inclusiva
El paper dels mitjans de comunicació en la construcció del pensament i de les representacions
Les imatges i comunicació no verbal també han de ser inclusives
Les imatges i els gestos també comuniquen
Ampliar imaginaris i construir nous marcs de representació
Ja no es pot dir res o com activar una comunicació inclusiva
Límits de la llibertat d’expressió?
Com passem a l’acció?
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