
Aquest fragment d’Álvaro Ruiz,
extret del tema «Juventud. Cambios
sociales y formas culturales» corres -
ponent al curs «Intervención con
hombres en perspectiva de género»
organitzat per l’AHIGE (Asociación
de Hombres por la Igualdad de
Género), resulta altament il·lustratiu
a l’hora de tractar d’establir un diag-
nòstic que permeti una intervenció
en un àmbit sens dubte delicat com és
el de la prevenció de la violència de
gènere entre l’alumnat d’un centre
d’educació secundària. Es dóna la
paradoxa, ben coneguda per tothom,
que, malgrat el marc de llibertat i to -
lerància en què avui en dia es desen-
volupa l’ensenyament, persisteixen
encara i de manera cada cop més alar-
mant actituds sexistes que a la llarga
poden convertir-se en un medi de

cultiu per a l’aparició de violència
masclista en les relacions de parella o
interpersonals. 

No obstant això, no hauríem de caure
en el parany que aqueixes conductes
són la conseqüència inevitable d’un
excés de llibertat, que sovint es con-
fon amb una perillosa i irresponsable
permissivitat. Els nostres alumnes
són en gran manera el producte 
d’allò que veuen i observen, de les
seves vivències més immediates, que
tenen molt a veure amb les nostres
pròpies vivències. Certament, per a
molts dels nostres joves la igualtat és
un concepte aparentment assumit, ja
que no hi ha a penes diferències for-
mals substancials entre al·lots i
al·lotes, en el sentit que com més va
més s’assemblen en qüestions com ara

la manera de vestir, la manera en què
s’expressen o els espais d’oci que fre-
qüenten, que normalment com-
parteixen sense cap tipus d’inhibició
o tabú. 

Però una altra cosa és el fons. Aquí és
on, en la meva modesta opinió, les
coses han canviat més aviat poc, ja
que subsisteix en amplis estrats de l’e-
ducació secundària un model d’home
basat en els estereotips a l’ús. És a dir:
un jove viril, d’aspecte dur i poc
donat a l’expressió dels seus afectes o
necessitats per por de ser titllat de
«tou» pels membres del seu grup o
colla. A l’altra banda i com a contra-
punt a aquest model trobaríem
l’al·lota, que sempre està disposada a
agradar, encara que únicament sigui
en el terreny merament físic i malgrat
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Eduquem en igualtat: 
algunes claus per a la prevenció
de la violència de gènere 
en l’adolescència

Miquel Àngel Lladó Ribas, president d’Homes per la Igualtat

Un amplio sector de la juventud cree que la igualdad de
género ya está conseguida. La paradoja es que la igual-
dad de género como valor existe en los distintos medios
donde se desarrolla el proceso de identificación de los
jóvenes, lo que no significa que las relaciones, las pautas

de actuación o las representaciones del género sean eso,
representativas de lo que hoy día significaría equilibrar
la balanza entre mujeres y hombres, y aún menos cuan-
do se trata de personas que rompen la heteronormativi-
dad o la dualidad hombre/mujer.



que això li suposi sovint submissió i
competència (gelosia, sentit de la
possessió...), és a dir, pèrdua de per-
sonalitat i autoestima. 

Cal dir, així mateix, que l’entorn no
ajuda massa a contrarestar aquesta
situació. Els mitjans de comunicació i
les noves tecnologies —especialment
la televisió i Internet— no estan pro -
piciant precisament un canvi en
aquesta tendència. I la seva influèn-
cia, no ho oblidem, és poderosíssima
en aqueixa etapa de la vida en què el
cervell no és capaç encara de distingir
o filtrar el que és fonamental del que
és accessori, la qual cosa fa que es
confonguin en un magma que només
una intervenció paral·lela pot cana -
litzar o orientar en els termes acon-
sellables. I aquesta intervenció no és
una altra que l’educació o, en el cas
que ens interessa i per expressar-ho
en els termes adequats, la coeducació.

Però tractem abans de res què ente -
nem per coeducació. De totes les
definicions possibles potser podríem
quedar-nos amb aquesta: «Model
educatiu basat en el principi d’igual-
tat entre homes i dones i de la no-dis-
criminació per raó de sexe».1 Es trac-
ta, en definitiva, d’una acció educati-
va que es planteja i es proposa un
canvi en les actituds sexistes i en l’e- liminació d’estereotips de gènere,

alhora que aborda la formació
d’hàbits que fomenten l’equilibri i la
igualtat entre joves i al·lotes. 

Una vegada establerta genèricament
l’estratègia (la coeducació), tractem
ara de dissenyar les eines. Aquestes
sens dubte passen per la prevenció,
entesa genèricament com el conjunt
de mesures que es posen en marxa
amb l’objectiu d’eliminar o reduir els
factors de risc de la violència i/o aug-
mentar-ne els factors de protecció.
En el context que ens interessa,
podríem definir-la com aquell procés
actiu i assertiu a través del qual es
generen les condicions i situacions
apropiades per aconseguir el benestar
de les persones.2 Dins d’aquest marc
podríem parlar encara de prevenció
primària, que seria la que es du a
terme per reduir els factors de risc i
augmentar les mesures de protecció
en determinats grups de població

(dones socialment dependents o des-
favorides, col·lectius d’immigrants,
etc.). 

Però tornem de bell nou a l’àmbit que
ens interessa, el de l’educació
secundària. Tota intervenció o treball
amb l’alumnat hauria de perseguir
uns objectius generals i uns altres
d’es pecífics. Definim, en primer lloc,
els primers:

a) Fer un diagnòstic de les necessitats
en l’àmbit de la intervenció.

b) Coeducar en els valors de la igual-
tat.

c) Prevenir la violència de gènere en
el centre objecte de la intervenció.

Una vegada establerta la motivació
principal de la intervenció, analitzem
ara les eines o els objectius específics
a través dels quals l’enfocarem per tal
d’aconseguir els millors resultats:
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…els nostres
alumnes són en
gran manera el
producte d’allò
que veuen i
observen, de les
seves vivències més
immediates, que
tenen molt a veure
amb les nostres
pròpies vivències…



1. En primer lloc caldrà avaluar la
situació actual del centre: dinà -
miques entre alumnes, relació
alumnat-professorat, incidència
de la violència escolar...

2. Caldrà també aconseguir-ne el
màxim d’informació a través dels
departaments d’orientació i els
departaments d’activitats extra -
escolars, com també de les asso-
ciacions de pares i mares de
l’alumnat.

3. Una vegada obtinguda tota
aques ta informació, caldrà es -
tablir de manera clara i precisa el
tipus de prevenció que millor s’a-
justa a les necessitats de l’alumnat.

4. Es posarà, així mateix, especial
esment a inculcar la importància
dels valors de la igualtat en l’edu-
cació, a fi d’aconseguir un clima
de convivència positiva basada en
el respecte mutu.

5. En aquesta mateixa línia, cal

preparar l’alumnat per a l’espai
relacional adult en uns paràme-
tres de respecte i consideració
envers l’altre/a.

6. Resulta igualment essencial
transmetre els valors i els avantat-
ges d’unes relacions en igualtat a
les futures generacions.

7. És molt important també apren-
dre a identificar les pràctiques o
conductes de tipus sexista entre
l’alumnat que poden derivar en
violència de gènere.

8. S’ha de posar especial èmfasi a
desmuntar mites i/o idees pre-
concebuts en les relacions entre
sexes, especialment amb relació a
la dona.

9. S’analitzarà, així mateix, el con-
cepte de masculinitat, el qual
s’orientarà cap a una nova identi-
tat basada en la creença de la
igualtat.

10. Es posarà especial esment a iden-
tificar els factors de risc personals
que siguin una conseqüència de
l’ambient o l’educació rebuts. 

11. Cal també educar i prevenir
l’alumnat en el consum d’alcohol
i drogues  (desinhibició, pèrdua
del control de les emocions, etc.).

12. Es reivindicarà una sexualitat lliu -
re de riscs i saludable com a via de
coneixement tant del company o
companya com del propi cos.

Com podem veure, la coeducació o
educació en igualtat esdevé, doncs,
una de les eines fonamentals per a la
prevenció de la violència en la nostra
societat, especialment en l’àmbit
docent. Per això cal treballar ferm en
l’eradicació d’estereotips i comporta-
ments que poden desembocar en un
context que no farà sinó perpetuar el
patriarcat en la que segurament és la
pitjor de les seves manifestacions: la
força bruta o violència masclistes. No
hauríem d’oblidar que és fonamental-
ment en aquesta etapa de la formació,
l’ensenyament secundari, on es dóna
o no el procés de formació i consoli-
dació d’aquests estereotips. D’altra
banda, la inclusió de l’assignatura 
d’educació per a la ciutadania ens

brinda una oportunitat immillorable
a l’hora d’introduir aquests con-
ceptes, profundament lligats, no ja
únicament a la igualtat de drets, sinó
al mateix fonament de la democràcia,
en els valors de la qual es basa i desen-
volupa el nostre sistema educatiu.

Cal, en definitiva, educar i coeducar
en tots els àmbits: la família, l’escola i
la societat, per aquest ordre. D’altra
banda, els pares i mares dels nostres
adolescents no podem pretendre que
tota aqueixa tasca recaigui sobre la
pacient i cada cop més aclaparada
docència, sovint literalment desbor-
dada pel comportament de l’alumnat
a les aules. I cal que comencem, insis-
tim-hi, inculcant valors, és a dir,
respecte, solidaritat, confiança. A
partir d’aquí podrem potser
començar a parlar d’igualtat, no com
un corpus teòric més o menys idea -
litzat, sinó com una necessitat tan
sentida com inajornable. 

1. Esperança Bosch Fiol: La violencia de género.
Algunas cuestiones básicas. Editorial Formación
Alcalá. Alcalá La Real ( Jaén), 2007.

2. Op. cit.
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…l’assignatura
d’educació per a la
ciutadania ens
brinda una
oportunitat

immillorable a
l’hora d’introduir
aquests conceptes,
profundament
lligats, no ja

únicament a la
igualtat de drets,
sinó al mateix
fonament de la
democràcia…
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Pilar Sastre
Títol: Garbell de paraules

Any: 2010Diàmetre: 30 cm
Alçada: 10 cm

Base metàl·lica perforada,

gres amb òxids colorants, 

cocció reductora amb fum 

Poesia

Pensen vells en
 la selva

i enyoren Tarz
án.

Ell ja no du m
elena

i ella quasi no 
hi veu.

Un gamberro 
flipat

fa ganyotes im
bècils

i ell rugeix em
prenyat:

Si tens ous, salt
a i vine, 

que t’arrencaré 
el cap!

La lleona s’esp
olsa

amb la cua les 
mosques

i recorda les fe
res 

baralles dels gr
ans mascles

per posseir el s
eu sexe,

les curses i em
boscades

per caçar algun
 antílop,

el gust de sang
 calenta,

el vol blanc de
 les grulles

el riu amb coc
odrils,

el bany dels ele
fants.

Ara tots dos so
spiren

deprimits i am
argats. 

Duen anys don
ant voltes

dins aquest tri
st reixat.

Ella té diabetis

i ell colesterol 
alt.

No els agrada 
cap pinso

i estan farts d’e
star farts. 

Maleeixen amb
 ràbia

tota la humani
tat.

No s’immuten
 ni s’alcen

quan els duen 
menjar.

Ella diu per di
r cosa:

Trob que avui h
i ha més gent.

Ell badalla can
sat: 

Deu ser festa o no
 paguen!

Ponç Pons

Ponç Pons (M
enorca 1956)

Catedràtic de 
Literatura.

Ha publicat, e
ntre d’altres,

els llibres de p
oemes El

salobre, Pessoan
es iNura;

l’obra de teatre
 Lokus; la

novel·la juveni
l Memorial

de Tabarka, i e
ls contes

infantils El dra
c Basili,

Miquelet, el futbo
lista, El

Rei Negre i El vampiret

Draculet.

Ecolingüista c
onvençut,

escriu a mà i en
tre espelmes

a la cabana de 
llenya d’un

terreny al cam
p que es diu

Sa Figuera Ver
da. 

Tretze manere
s de mirar uns

 lleons al zoo

(a Wallace Stevens)


