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El projecte neix de la voluntat 
de realitzar un exercici de treba-
ll intern sobre el propi imagina-
ri col·lectiu en relació a perspec-
tives de gènere de les persones 
que integren l’Espai de l’Immigrant. 
Aquesta necessitat va sorgir a par-
tir de la participació de una perso-
na trans migrant dins del col·lec-
tiu. Aquest fet va catalitzar un 
interès en el grup de revisar pre-
judicis i pre-concepcions pròpies, 
entorn del gènere, per poder pre-
venir o corregir qualsevol tipus 
d’actituds o expressions sexistes.  

L’activitat, basant-se en una cruïlla 
de metodologies (investigació sono-
ra militant i teoria de facilitació de 
grups) va consistir en la creació de 
peces sonores mitjançant el registre 
del so, la història oral, l’escolta col·lec-
tiva i una sèrie de dinàmiques grupals. 
L’activitat amb el grup va trans-
córrer en 2 sessions de 3 h ca-
dascuna a la qual van assistir 
6 usuaris/es i 3 facilitadors/es. 
 

· Què és el gènere? 

· És rellevant l’ús d’aquesta categoria?

· Com expressem el nostre gènere i quin lloc ocupa aquesta expressió en 
les nostres comunitats pel que fa a rebre / produir opressions sexistes? 

· Quina és la diferència entre orientació sexual, expressió de gènere i sexe 
biològic? (conceptes que depenent del context on vam créixer o ens van 

educar és molt possible que no tinguem clarament definits.)
  

· De quina manera el llenguatge pot transformar-se per contribuir a reduir 
violències de gènere?

Durant el projecte els i les participants van poder realitzar una mirada interna en re-
lació al gènere des de diferents arestes; per la naturalesa del col·lectiu i l’interès comú 
en aquest dos eixos, es va decidir aprofundir en la mirada transfeminista i antiracista: 
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Des de les devolucions verbals que rebem dels i les membres de l’Espai de 
l’Immigrant i persones afins que hi van participar, es va expressar una mira-
da i avaluació positiva cap a l’activitat, així com el desig de sostenir el taller a 
llarg termini o de forma regular.

Finalment vam proposar accions con-
cretes que podríem incorporar en el 
nostre dia a dia, en els entorns, per 
millorar la vida de persones trans. 
Les propostes sorgides van ser les se-
güents: 

• No assumir la identitat de gènere de 
la persona. 

• Si sabem que una persona és trans 
hauríem preguntar-li a aquesta persona 
com dirigir-nos a ella i quins pronoms 
utilitzar. 

• Degut a la realitat social actual, rea-
litzar acompanyaments en certs llocs 
públics, per anar al servei, al metge o a 
certs tràmits. 

• No incomodar amb les mirades fixes 
si no podem reconèixer la identitat de 
gènere d’una persona. 

• Debatre en discussions quotidianes 
les perspectives transfòbiques per in-
tentar transformar aquests imaginaris.  

“Un projecte de CàmeresiAcció en col·laboració amb 
l’Espai de l’Immigrant, Juan Manuel Castrillo i Dushant Bhavna Patel”

2019

LINK RESULTAT PEÇA SONORA: 

“MUNTANT SO, DESMUNTEM EL GÈNERE”

https://soundcloud.com/user-769924236/muntant-so-desmuntem-el-genere

