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“A Santa Cristina d’Aro aprenem de les diversitats”

Ens fa especial il·lusió poder compartir amb totes les famílies del
municipi aquesta iniciativa sorgida de l’AFA de l’Escola Pedralta, que
ens va proposar desenvolupar alguna acció vinculada a la diversitat
familiar. A partir d’aquesta idea, des de l’Àrea d’Igualtat de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro vam donar forma al que ha acabat
esdevenint un projecte municipal que implica tota la comunitat educativa (famílies, escola i ciutat) i que pretén sensibilitzar la ciutadania de la importància de normalitzar els diferents models familiars,
trencant els possibles estereotips i creences limitadores envers
totes aquelles realitats que s’allunyen de la família tradicional.
Des del Punt d’Igualtat de Santa Cristina d’Aro ja fa anys que es
treballa per acompanyar les famílies en el procés d’educar els fills i
filles i cal dir que, en els darrers anys, aquest ha estat un dels
nostres objectius més prioritaris. Enguany encara hi volem donar
més força i estem treballant per poder oferir nous serveis i noves
respostes a la gran diversitat de necessitats de les famílies del segle
XXI.
El projecte “A Santa Cristina d’Aro aprenem de les diversitats” és
una d’aquestes accions dirigides a les famílies i la llibreta que us
presentem n’és un dels resultats. Un projecte que ha sorgit d’un
treball compartit entre tots els centres educatius (Escola Bressol El
Guirigall, Escola Pedralta i IES Ridaura) i altres agents vinculats de
manera directa o indirecta amb l’educació dels infants (Espais Familiars de Santa Cristina d’Aro; Biblioteca Municipal; Àrea de Serveis
Socials, Joventut, Educació i Igualtat; Policia Local; Servei d’Intervenció Educativa; AMPAs i AFAs, entre altres). Tots aquests agents
educatius han participat en una formació especialitzada en diversitats familiars que ha tingut com a objectiu principal construir una
mirada compartida i oberta envers les famílies i, a la vegada, cercar
i generar recursos i estratègies per tal que cada persona, des del
seu context, pugui acompanyar infants i joves en el procés de construcció de la seva pròpia identitat, des de la llibertat en les relacions
i la pluralitat d’alternatives familiars.
Durant el curs escolar 2021-22 s’organitzaran diferents activitats al
voltant de la temàtica (xerrades, tallers, contacontes, cinefòrums,
teatre social i moltes altres iniciatives), que esperem que siguin del
vostre interès i ens ajudin a tots i totes a construir un món millor.
Imma Martí Fontané
Regidora d’Igualtat, Joventut i Serveis Socials
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QUÈ ÉS PER TU “UNA FAMÍLIA”?
Davant aquesta pregunta, moltes
persones responen que consideren
família aquell grup format per “un
pare, una mare i un fill o una filla”.
L’actualitat, però, ens demostra que
de models de famílies n’hi ha molts
i aquest model tradicional, també
anomenat “normatiu”, no sempre
encaixa amb la realitat.

COM CREUS QUE ES POT SENTIR UNA PERSONA SI LA SEVA
FAMÍLIA NO ES CORRESPON AMB EL MODEL TRADICIONAL DE
FAMÍLIA?
Molts infants i moltes persones poden sentir certa incomoditat,
malestar o fins i tot rebuig envers el seu propi sistema familiar quan
s’adonen que la seva família no és com marca “la norma” o com se
suposa que “hauria de ser”.
Durant la infància i adolescència es configura la identitat de cada
persona i en aquest procés la família i la imatge que en tenim juga
un paper rellevant. Quan el model familiar propi no es viu d’una
forma sana i positiva, es genera una situació de malestar i insatisfacció que pot acabar afectant negativament la persona i les relacions que estableix amb el seu entorn.
En canvi, si visibilitzem diversitats de models familiars estarem facilitant que els infants se sentin identificats amb algun d’ells i, a la
vegada, puguin projectar-se i construir-se lliurement en el futur.
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TRENQUEM PREJUDICIS I ESTEREOTIPS
Cal educar i socialitzar en les diversitats i per fer-ho el primer pas és
poder detectar i trencar els prejudicis i estereotips que tenim tots i
totes.

1

“El teu pare i la teva mare vindran a la festa
d’aniversari?”
No, m’hi portaran les meves dues mares, per què?

“Com han anat les vacances? Heu anat tots tres a la
platja?”
No, els meus pares estan separats. He anat uns dies
amb la meva mare a la platja i la resta amb el meu
pare a la muntanya.

3

“He vist que els teus avis sortien de casa teva. Han
vingut a visitar-te?”
No, des que la meva mare es va morir, vivim tots
junts a la mateixa casa. El meu pare, els avis i el
meu gosset.

“Quins cabells enrinxolats més bonics que tens! De
quin país vens?”
De Catalunya, vaig ser adoptat quan tenia 2 anys.

5

4

“Et vindrà a recollir la teva tieta amb les cosinetes?”
No és la meva tieta, és la dona del meu pare i són
les seves filles. Visc amb elles quan estic amb el
meu pare.

“Quants anys tenies quan et van adoptar?”
Soc cristinenca, no soc adoptada. El meu pare, en
Toni, va néixer a Santa Cristina i la meva mare, la
Fatumata, a Lleida.

7

2

6

Dibuixeu el vostre arbre familiar.
Impossible, profe! La meva família no cap en un
full. Som més de 50 persones.
Doncs talla els tiets i les tietes i tots els seus fills i filles.
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DE QUÈ PARLEM QUAN PARLEM DE DIVERSITATS FAMILIARS?
Un segon pas serà ampliar la mirada, més enllà de la família tradicional, per passar a contemplar l’ampli espectre de models i estructures familiars, tenint en compte que cap és millor o pitjor que una
altra. Simplement són diverses i diferents. I precisament aquí rau el
valor i la riquesa de totes i cadascuna d’elles.
Si tenim en compte les moltes diversitats que hi ha (diversitat de
gènere, diversitat funcional, diversitat cultural, diversitat sexual i
afectiva o altres diversitats) i totes les variables que se’n deriven,
podrem parlar de molts tipus de famílies, com per exemple:

· Monomaternals
· Monoparentals
· Heteroparentals
· Homomaternals
· Homopaternals
· Triparentals

· De parentalitat oberta
· De cocriança
· Biològiques
· Adoptives
· D’acollida

· Reconstituïdes
· Enllaçades
· Transnacionals
· Racialitzades
· ...

I TU?
VOLS CONTINUAR REPRODUINT ESTEREOTIPS I PREJUDICIS
O PREFEREIXES EDUCAR EN LES DIVERSITATS?
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TRANS

ADOPTIVA

ACOLLIDA

Xarxa relacional

Relació oberta

PARENTALITAT OBERTA O COCRIANÇA

Persones que decideixen organitzar la parentalitat
entre elles.

Tres persones que decideixen construir una família
amb criatures i organitzar la parentalitat entre elles.

TRIPARENTALITAT

Parella gai

Trio

HOMOPARENTALitat
Parella formada per dues persones del mateix gènere
que decideixen construir una família amb criatures.

Parella formada per dues persones de diferent gènere
que decideixen construir una família amb criatures.

HETEROPARENTALitat

Persona sola que decideix construir una família amb
criatures (amb o sense suport de l’entorn).

MONOPARENTALITAT

DONACIÓ

PARENTALITAT

Parella lesbiana

Parella heterosexual

Home

Dona

BIOLÒGICA

Adaptació de la proposta de Familiaritatsdiverses. Font: http://familiaritatsdiverses.com/
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FAMILIARITATS DIVERSES

S’exerceix la parentalitat temporalment des d’un centre,
mentre la família d’origen de la criatura treballa per
aconseguir complir les seves funcions parentals.

CENTRE D’ACOLLIMENT

Famílies que crien les seves criatures en diferents nuclis
familiars. Cada nucli exerceix la parentalitat sense haver
d’arribar a acords ni interrelacionar-se.

FAMÍLIES RECONSTITUÏDES

Famílies que crien les seves criatures en diferents nuclis
familiars, apostant per una parentalitat compartida. Els
membres dels diferents nuclis s’interrelacionen entre ells i
comparteixen espais de socialització.

FAMÍLIES ENLLAÇADES

RECURSOS
Llibres i contes amb perspectiva de gènere i sobre diversitat
familiar*
· Col.lecció “Vet aquí dues vegades”: La Ventafocs, La rateta que
escombrava l’escaleta i La Blancaneus
· Un grapat de botons
· Un gorrión en mis manos
· Col·lecció de contes familiars: Tinc dues mares, Tinc dos pares, Tinc
una mare, Tinc un pare i una mare, Tinc dues famílies i El dia de la
Família.
· Res a amagar
· Quan marxaran aquests?
· Quan el meu pare era un arbust
· Papá, papi y yo
· Nuestra casa
· No és hora de jugar
· La Valentina té dues cases
· La vaca que va pondre un ou
· La meva família
· La crida de l’aiguamoll
· La bolchevique enamorada
· Famílies felices
· Esperando a Timoun
· Es busca casa!
· Ens agradem!
· En família! Sobre el fill de la nova xicota del germà de l’exdona del
pare i altres parents
· Els dimarts de la iaia Lola
· Deseos, hadas, magos y semillas: Cuentos para comunicar los orígenes en familias que han acudido a la donación reproductiva
· Chocolate infinito
· Caperucita y el lobo feroz. ¿Cómo era el cuento?
· Benita y el hada Mandarina
· Annie en mis pensamientos
* Font: http://familiaritatsdiverses.com/Serveis/Recursos
(consultada 12/08/2021)
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Documentals
· Somos amor: https://www.youtube.com/watch?v=gtcCx9VM7v4
· Diverse: https://www.youtube.com/watch?v=XIJh3FCWZyg
· Familias sin complejos: https://www.youtube.com/watch?v=xtsffm-uIu0
· Amb ulls de nen. Famílies i models familiars:
https://www.youtube.com/watch?v=TOx0fg6u8XY
Jocs i activitats lúdiques
· Cada família a su aire
· Familium XXI
· Familiari
· Tutty. Joc de cartes
Pel·lícules*
· Júpiter i Mart
· Mi família gay
· Silvana
· They
· Cuando tienes 17 años
· Un beso
· 52 martes
· Los chicos estan bien
· Laurence Anyways
· Transamerica
· Mi vida en rosa
· La chica danesa
· XXY
· Billy Elliot
· En 80 días
· Grandma
· 3 generaciones
· Los buenos modales
· Girl
* Font:https://lliuresenladiversitat.dracmagic.cat/categoria-films/models-familiars/
(consultada 12/08/2021)
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PUNT D’IGUALTAT
Com et podem ajudar/acompanyar?
SERVEIS DEL PUNT D’IGUALTAT
SERVEIS GRATUÏTS

SERVEI D’ATENCIÓ PSICOLÒGICA
Suport i orientació a persones que es troben en situacions de crisis vitals diverses, manca d’autoestima,
dificultat en les relacions de parella, vivències traumàtiques, problemes d’angoixa i/o estrès, necessitat de
suport en l’elaboració del dol, detecció de situacions
de violència o micromasclismes, sexualitat, acceptació
de malalties cròniques, etc.

SERVEI DE MEDIACIÓ FAMILIAR
Un espai on un equip de professionals de la mediació
familiar acompanyen les famílies que es troben en
situacions de conflicte, facilitant eines i recursos per
tal de poder resoldre’ls de forma pacífica i dialogada.

SERVEI D’ATENCIÓ INTEGRAL LGTBI
Servei d’Atenció Integral adreçat a tota la població i
molt especialment a aquelles persones que han patit,
pateixen o són susceptibles de patir qualsevol situació
de discriminació per LGTBI-fòbia.

SERVEI D’ORIENTACIÓ FAMILIAR
Atenció, suport i orientació a les famílies sobre el
desenvolupament i l’educació dels seus fills i filles.
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Quines activitats organtizem?
ACTIVITATS DEL PUNT D’IGUALTAT

CURSOS I TALLERS
Estimulació de la memòria, Teatre Social,
Mindfulness, Gestió positiva de les emocions, etc.

ESPAIS FAMILIARS
Espai neix: des del darrer trimestre d’embaràs fins a l’any de vida del nadó.
Espai creix: famílies amb infants d’entre 1 i
2 anys.
Espai descobreix: famílies amb infants
d’entre 2 i 3 anys.
Projecte benvingut nadó

CERCLES
Cercle de famílies: xerrades i tallers
dirigits a les famílies amb infants de 0 a 18
anys.
Cercle feminista: debat i reflexió sobre el
gènere, les desigualtats i les violències de
gènere.
Cercle de dol: grup de suport i acompanyament a persones que han patit pèrdues
i/o es troben en processos de dol.

CAMPANYES DE SENSIBILITZACIÓ I PREVENCIÓ
Des del Punt d’Igualtat s’organitzen diferents activitats dirigides a
sensibilitzar i fomentar la presa de consciència envers les desigualtats existents a la nostra societat per raó de gènere, orientació
sexual, raça/ètnia, cultura, etc.
Les activitats són diverses: caminades, performances, tallers, obres
de teatre social, exposicions, concursos literaris, etc.
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PUNT D’IGUALTAT DE SANTA CRISTINA D’ARO
Passatge Pompeu Fabra, 2
17246 – Santa Cristina d’Aro
Tel. 637 889 203 – igualtat@santacristina.cat

