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Presentació
Icones per a la diversitat és un projecte que promou el respecte i la celebració de la diversitat
a través de la creació d’una llista d’icones lliures d’estereotips i prejudicis.
Aquest projecte consisteix en l’elaboració d’un conjunt d’icones per a la diversitat. Es tracta de
posar un material gràfic lliure d’estereotips i prejudicis a disposició d’entitats de l’economia
social i solidària, administracions i empreses per a les seves accions de comunicació,
senyalització d’espais compartits, etc.
En aquest document s’inclou una justificació de la necessitat del projecte, una descripció de la
metodologia emprada per a dur-lo a terme, així com el relat que s’ha construït a través dels
espais de cocreació i la comunicació entre els dos equips que hem participat en el projecte,
Waitala i Matriu.

Justificació
Icones per a la diversitat és un projecte que vol contribuir a eradicar la violència masclista
heteropatriarcal, a través de sumar esforços en la generació de nous referents visuals que
incideixin en la creació d’un imaginari cultural més ric, divers i respectuós.
El llenguatge visual és una de les principals formes de comunicació dels nostres dies i també
una forma de control: qui produeix les imatges té el poder de fer alguna cosa visible i
d’associar-la a determinats aspectes.
En la nostra realitat quotidiana, sense que moltes vegades en siguem conscients, som
receptores i receptors de multitud de senyals gràfics, el significat dels quals hem interioritzat
gradualment.
Aquests senyals ens indiquen com entendre una situació, manipular un objecte, ubicar-nos en
l’entorn o desplaçar-nos en un espai. Han de facilitar amb rapidesa, en certs casos de forma
gairebé instantània, la percepció clara de què fer o no fer, com transitar, cap a on dirigir-nos, en
quins espais és possible fer una cosa o, al contrari, està prohibit fer-ho.
Hem de tenir present que el disseny gràfic no és neutral: no només reflecteix les
característiques socials i econòmiques de cada època, l’estructura social i les relacions de
poder que es configuren en una societat i en un moment històric concret, sinó que també
contribueix de manera activa a crear aquestes realitats i les formes de concebre-les. Aquest fet
implica que les formes d’alteritat al subjecte hegemònic no tinguin una representació simbòlica
en el llenguatge visual, la qual cosa contribueix a la seva invisibilització.
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En el cas de les dones també comporta que, quan estan representades en tasques socialment
atribuïdes a la feminitat tradicional (realitzant tasques de cures, donant resposta als mandats
estètics, per posar alguns exemples), només perpetua una distribució de rols limitada i
excloent.
D’aquí ve la necessitat de fer un ús del llenguatge que representi les persones des d’una mirada
respectuosa amb la diversitat, inclusiva i que visibilitzi i reconegui l’aportació dels diferents
subjectes que conformen aquesta societat de forma plural.
En aquest sentit, volem incidir en la capacitat de resistència i de creació d’alternatives que el
disseny gràfic amb mirada feminista pot aportar en els entorns als quals es dirigeix. Volem,
doncs, generar pràctiques basades en el compromís ètic i polític de transformar la realitat a
través de la mirada interseccional. A banda de la situació de desigualtat de les dones (i altres
subjectes no hegemònics) en una societat heteropatriarcal, també és necessari considerar el
seu origen, orientació sexual, classe, etc., ja que les desigualtats i discriminacions que pot patir
no són excloents, sinó múltiples.

Metodologia
A continuació detallem com s’ha portat a terme el projecte, és a dir, els procediments que s’han
realitzat per aconseguir els resultats:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Diagnosi de la problemàtica actual relacionada amb el projecte
Estudi de projectes de referència similars
Sessions de cocreació
Formulari en línia
Elaboració del disseny de les icones
Assessorament i correccions
Informe final

1) Diagnosi de la problemàtica actual relacionada amb el
projecte
•
•

Creació d’un marc general de referència per a la contextualització de la proposta, i
recopilació de la documentació pertinent.
S’ha fet una recerca bibliogràfica especialitzada a través d’internet amb dos objectius:
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•

•
•

Revisar i analitzar en perspectiva feminista les sèries d’icones presents en els motors
de recerca d’icones més freqüentats a les xarxes (Flaticon, Icon-icons, The Noun
Project) i en el portafolis de Waitala.
Conèixer i aprofundir en els debats feministes presents a les xarxes relacionats amb el
disseny d’icones.
Revisar bibliografia existent amb temàtica d’interès per al projecte: guies de llenguatge
no sexista i inclusiu, bones pràctiques en perspectiva feminista d’usos d’imatges, etc.

2) Estudi de projectes de referència similars
Abans de començar el projecte vam fer una cerca de projectes que poguessin tenir
característiques similars, és a dir, que busquessin denunciar situacions injustes de la realitat o
que visibilitzessin el paper de dones i subjectes no hegemònics, que tinguessin en compte les
diferents realitats de la societat actual, etc.
Aquesta tasca és important per detectar què és el que s’està fent actualment, buscar
referències i inspiració, i evitar arribar a solucions ja existents. Vam trobar exemples de
diversos àmbits (audiovisual, producte, editorial), que ens van servir per reflexionar sobre
l’encaix del nostre projecte.

3) Cocreació
Per preparar les sessions de cocreació, l’equip de disseny de Waitala ha elaborat una llista de
més de quaranta possibles conceptes per abordar en el projecte. Matriu ha treballat sobre
aquesta llista en tres línies: analitzar quin tractament es dona de cada concepte habitualment,
aportar reflexions en clau feminista sobre aquest tractament, i elaborar propostes i
suggeriments per resignificar els conceptes des d’un imaginari més divers i respectuós.
A partir d’aquest punt de partida, les sessions de cocreació s’han basat en l’anàlisi de cadascun
dels conceptes amb el necessari diàleg entre el disseny, la utilitat i el pragmatisme (les icones
han de ser fàcilment identificables amb els conceptes que proposen) i la crítica als estereotips
que performen (moltes de les icones que formen part dels nostres imaginaris transmeten una
realitat molt reduïda i excloent).

4) Formulari en línia
En el procés de cocreació s’han generat molts dubtes i reptes a l’hora d’abordar alguns
conceptes. L’equip del projecte ha apostat per obrir un espai de participació adreçat a persones
vinculades a l’economia social i solidària, a través d’un formulari en línia amb les preguntes
següents:
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- Hi ha alguna/es icona/es que penses que actualment estan desfasades o que estan estenent algun
tipus de prejudici?
- Quins són els conceptes que actualment necessiteu representar visualment com a entitat?
- Us trobeu amb algun tipus de problema actualment en la representació gràfica d’aquests
conceptes? Quins?
- Hi ha alguna/es icona/es que trobeu a faltar actualment a l’hora de comunicar-vos com a entitat?
- Hi ha algun concepte de senyalística, del feminisme i de l’economia social i solidaria que creus que
caldria representar o repensar? Per què?
- Hi ha alguna cosa de la qual creus que hauríem de fugir en aquest projecte d’icones per a la
diversitat?
- Ens trobem davant del repte de desenvolupar una icona que representi l’economia social i
solidària. Quines creus que són les idees clau que hauria de tenir aquesta representació?
- Vols fer algun altre comentari relacionat amb el projecte?

5) Elaboració del disseny de les icones
Un cop recollides les respostes del formulari i contrastades amb les idees treballades
prèviament al procés de cocreació, es van extreure idees per escrit entre Matriu i Waitala de
com havia de ser cada una de les icones.
A més, pel que fa a l’estil teníem referències de com volíem que fossin les icones: atès que
parlem d’economia social i solidària, que posa les persones i l’entorn al centre, vam considerar
adient un estil suau, amable i empàtic, buscant apartar-nos d’un altre que fos excessivament
rotund, fred i directe. Vam escollir traços corbs i suaus com a contorns i algun punt de color per
a cada icona.
Aquestes idees van ser el punt de partida per al disseny de les icones. Un cop plantejada
internament cada icona, la posarem en comú amb l’equip de Matriu per confirmar que
segueixen els paràmetres establerts conjuntament per al projecte.
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6) Assessorament i correccions
Durant el procés de creació i disseny de Waitala, Matriu ha fet un retorn de les propostes
plantejades de manera telemàtica o a les reunions, i Waitala ha aplicat les correccions
pertinents.

8) Informe final
A fi de documentar el procés i registrar-ne millores, s’ha elaborat l’informe que tens a les mans.

Relat del procés
1.
2.
3.
4.
5.

Diagnosi de la problemàtica actual relacionada amb el projecte
Estudi de projectes de referència similars
Sessions de cocreació
Formulari en línia
Elaboració del disseny de les icones

1) Diagnosi de la problemàtica actual relacionada amb el
projecte
Per representar la realitat a través de les imatges utilitzem estereotips1. Aquests no només
simplifiquen la realitat, sinó que ens mostren un biaix ideològic implícit2 i esdevenen
mecanismes de control, ja que creen i mantenen les lògiques de normativitat social. Per
exemple, per representar la humanitat s’acostumen a utilitzar persones blanques, quan al món
hi ha moltes més persones racialitzades que blanques.
Com comenta Domínguez, els estereotips invisibilitzen allò que no representen, fent que
associem allò no representat amb quelcom anòmal i, per tant, percebut socialment com a poc
desitjable o, fins i tot, rebutjable.

1

“Concepte que fa referència a la construcció i transmissió social i cultural de concepcions, opinions, prejudicis
sobre unes persones determinades. No tenen una base científica, per tant, no podem dir que siguin veritat.”
Tallers per la igualtat, Centre Dolors Piera d’Igualtat d'Oportunitats i Promoció de les Dones, Universitat de
Lleida.
2
http://yolandadominguez.com/portfolio/tedxmadrid/. Traducció nostra del castellà.
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El primer repte en iniciar la diagnosi ha estat identificar que no podem aplicar una mirada
feminista a la diagnosi tenint únicament en compte el component sexista. Entenent el
feminisme des d’una mirada interseccional3, ens hem adonat que és indispensable una aposta
per la diversitat, d’aquí ve el replantejament del projecte inicial d’Icones lliures de sexisme a
l’actual proposta: Icones per a la Diversitat.
Així el nostre objecte d’estudi se centra a identificar formes d’exclusió presents dins del
disseny d’icones en l’ús d’un subjecte hegemònic heteropatriarcal ―en paraules de Pérez
Orozco, “el hombre BBVAH: blanco, burgués, varón, adulto, heterosexual”―, i en la recerca
d’estratègies per revertir-les.
Tot seguit es detallen alguns ítems en què s’ha posat especial atenció:
La figura humana
Observem que, en les imatges, normalment es representa una idea de cos molt determinada
que esborra la pluralitat dels cossos humans: més prims, més grossos, amb diversitats
funcionals, encorbats, infants, racialitzats...
Com hem esmentat anteriorment, la representació del subjecte hegemònic heteropatriarcal
s’utilitza com a genèric en els sistemes d’icones, exceptuant les que fan referència a continguts
que responen a estereotips concrets com tasques de cures, bellesa..., o que estan dirigides a un
col·lectiu concret, en què llavors continuem identificant el biaix en altres aspectes (per
exemple, per representar la gent gran normalment es representa un subjecte home).
Així doncs, ens han sorgit dubtes com: De quina manera abordem la representació de les
persones? De quina manera fem present la diversitat dels cossos?
Binarisme de gènere
La representació de la humanitat en dos únics gèneres, homes i dones, exclou totes les
persones amb altres identitats de gènere. Es fa necessari pensar en totes les divisions
simbòliques, en clau de gènere, en què ens organitzem socialment, i repensar el seu sentit.
Actualment aquest debat s’ha materialitzat en el qüestionament de la divisió dels lavabos en
els espais públics en dos: homes i dones. En les xarxes trobem experiències interessants com
Free Wee Project o Inesperadxs: no, no me he equivocado de baño, que reivindiquen uns espais
que no generin discriminació.
És necessari diferenciar les persones en homes i dones? Quan? Com tenim en compte altres
gèneres?

3

“La interseccionalitat és una teoria que reflecteix que les identitats individuals i col·lectives són el resultat i
l’expressió de la combinació d’un conjunt de variables que es donen simultàniament, com són el gènere,
l’orientació del desig, la procedència, la classe social, la situació econòmica i la diversitat funcional, entre
d’altres. Les persones, per tant, vivim en un encreuament de variables constant que concreta els privilegis de què
disposem i les discriminacions que podem viure al món (Crenshaw, K. W.; 1989)”. A Protocol per a l’abordatge
de les violències: Construïm espais lliures de violències. CJB, elaborat per Matriu. Pendent de publicació.
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Individualisme versus comunitat
Hem vist que, en moltes icones, hi ha una única figura per representar el concepte. Segurament
en algunes és així per estalviar elements; però creiem que no sempre cal i que, fins i tot, algunes
idees s’expliquen millor i de forma més completa a través de la presència de diverses persones.
Així doncs, hem apostat per mostrar la comunitat amb l’objectiu de trencar amb la
individualitat sistemàtica.
Quan és indispensable representar les icones amb una sola figura? Quan representar el fet comunitari
és necessari i quan genera soroll?
Assistencialisme i cooperació
Volem fomentar icones on l’apoderament de les persones sigui una realitat. Per tant, hem
pretès defugir de relacions entre figures que impliquin assistencialisme i unidireccionalitat.
Volem transmetre que, en la relació entre persones, totes aportem i totes en podem extreure
aprenentatges.
La família
En la recerca d’imatges que tenen a veure amb conceptes com família, educació o criança, hem
constatat que la mirada cap a la família té una gran càrrega heteronormativa i nuclear: les
famílies representades són majoritàriament un home i una dona amb un nen i una nena,
imatges que reforcen una idea molt limitada que no s’ajusta en molts casos a l’estructura
familiar: on queden les famílies monoparentals, les formades per persones lgbtiq, les que àvies i
avis, tietes i tiets, o altres persones properes formen part del nucli familiar?
Ens sorgeixen, doncs, els dubtes següents: com representem la família? N’hi ha només una?
Com podem transmetre la fluïdesa actual en aquestes estructures?
Conceptes capitalistes
En conceptes que poden ser utilitzats dins el món de l’empresa veiem un fort biaix capitalista
lligat a l’èxit individual, l’acumulació i els lideratges tradicionalment masculins que creiem
important revertir cap a mirades més afins a l’economia social i solidària.
Els dubtes que ens sorgeixen és com podem utilitzar conceptes com lideratge o poder sense
caure en clixés capitalistes però que resultin útils i entenedors?
Conceptes no representats
Hem detectat una falta de representació de conceptes amb un alt grau de contingut polític com
la menstruació, les cures o la sororitat. I ens adonem que, si no els podem visualitzar,
difícilment els podrem tenir presents. Considerem que cal reflexionar en quins són els fets
diferenciadors d’aquests conceptes per poder generar imaginaris necessaris per a una societat
més respectuosa.
Com ha de ser el procés de representar conceptes poc explorats visualment? Com podem
traslladar els debats que hi ha implícits en alguns conceptes?
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2) Estudi de projectes de referència similars

Video: Humans Equality Gender:

Projecte audiovisual d’Àngel Vera que el 2018 va obtenir un premi Laus de bronze. L’autor
explica que el seu projecte és una interpretació suggeridora de l’esclat de la sensualitat, la
naturalesa i l’amor, buscant una forma inusual i reivindicativa per donar a conèixer els tipus
d’identitat de gènere, orientació i sexualitat. Humans és un projecte enlluernador que vol retre
homenatge a l’acceptació de les nostres identitats i comprendre que al final TOTS som humans.

Es tracta d’un projecte experimental i de denúncia que ens resulta remarcable.

Llibre: Man Meets Woman
Llibre de l’artista gràfica Yang Liu editat per Taschen. Yang Liu utilitza el recurs dels
pictogrames per distingir les experiències, els desafiaments i moltes perspectives que
enfronten homes i dones, des dels tòpics d’edat fins als debats actuals, des de la política de sala
de juntes fins a les anècdotes al llit.
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El projecte utilitza l’humor i la ironia, i serveix per a la reflexió i el debat. De totes formes, pensem que
el fet de representar els tòpics de gènere pot ser una forma de validar-los o estendre’ls.

Els llapis de color carn d’Ubuntuland

La marca Ubuntuland vol visibilitzar en l’àmbit escolar la diversitat racial i ètnica que conforma
la nostra societat d’avui, una diversitat que encara al nostre país es veu molt poc reflectida als
mitjans de comunicació, als llibres, al cinema, a les joguines… o al material escolar.
A finals de 2016, van llançar una campanya de crowdfunding a la plataforma Verkami. Es deia
“Pintemosloscoloresdelapiel”. Es van proposar la fabricació i distribució de les seves caixes de
colors de la pell al major nombre d’escoles de tot el país. Volien contribuir a estimular la
creativitat a les aules i animar a totes les nenes i nens a dibuixar els seus familiars, amics, veïns
o el seu autoretrat triant entre una varietat de colors que no sap de diferències però sí de
diversitat.

És un projecte trencador, que no només porta a la reflexió, sinó que ofereix eines que tant docents,
com mares i pares, a més dels nens i nenes, poden utilitzar per donar cabuda a la diversitat en
exercicis plàstics.
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El Joc de les Famílies de Barcelona
L’any 2014, coincidint amb l’Any Internacional de la Família, l’Ajuntament de Barcelona, en
col·laboració amb Educa, va editar el joc de cartes de les famílies de Barcelona, que està pensat
per potenciar el diàleg i la reflexió sobre la família, la diversitat i els valors, mentre grans i petits
es diverteixen jugant. Aquest joc va ser el resultat d’un procés participatiu en el qual van
intervenir diferents famílies de Barcelona que van compartir què significa la família a les seves
vides mitjançant el debat i la creació de dibuixos.

És un projecte molt interessant, ja que a més de ser col·laboratiu en la seva concepció, tracta de fer
reflexionar les famílies sobre la família a través del joc.

Pictogrames per mapar d’Iconoclasistas
Des de 2008, l’organització Iconoclasistas ha fet mapes —i tallers de mapatge col·lectiu— per
reconèixer diferents territoris i construir-los des del potencial de la visibilitat. I per potenciar
les seves narratives ha creat infinitat d’imatges/icones que permeten la conformació de mapes
crítics i relats visuals.
Els pictogrames són imatges clares i esquemàtiques que informen, senyalitzen i permeten
elaborar col·lectivament lectures complexes sobre un territori. Els seus més de 200 dibuixos
poden utilitzar-se per potenciar la investigació col·laborativa, ja que ajuden a representar
situacions i casos emblemàtics, permeten establir ràpidament vincles, identificar figures clau,
ressenyar pràctiques, i afavoreixen la visibilització d’alternatives d’organització i
transformació territorial.
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De tots els projectes analitzats, aquest és el que té més punts en comú amb “Icones per a la diversitat”.
Ofereix imatges i eines per representar realitats difícilment representables, tot i que amb tota la seva
amplitud pensem que no aborda de forma clara els temes de gènere (dones amb faldilles) ni la inclusió
d’altres subjectes no hegemònics. Probablement perquè parteixen d’imatges amb alta simplificació
com a pictogrames. El llenguatge visual es pot identificar amb els llenguatges vinculats a l’activisme i
la lluita social. Aquest ha estat per a nosaltres un molt bon referent.
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Campanyes de publicitat
En aquest context, també vam estar explorant diferents campanyes de publicitat que volen
remoure consciències i convidar el gran públic a eradicar estereotips de diferents àmbits.

Les campanyes publicitàries són una eina amb molt d’impacte pel que respecta al seu abast i a la
potència dels seus missatges. Malauradament, tenen una durada limitada en el temps i, per això, el
seu impacte pot ser també força temporal.
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3) Sessions de cocreació
Les tres sessions de cocreació han estat espais de generació d’idees i de reflexió. La dificultat
més gran que ens hem trobat rau en els límits del mateix projecte: on cal seguir buscant el
matís per fer més rica la representació i on cal utilitzar generalitzacions que, tot i poder
generar exclusió, faciliten la comunicació?
També ha estat interessant detectar quines formes de discriminació tenim més presents i
quines se’ns passen més fàcilment per alt.

4) Formulari en línia
El formulari en línia es va publicar a través de les xarxes de Waitala i Matriu (Facebook,
Instagram i Twitter) el 8 de maig de 2018 i també es va difondre a través dels perfils de la Xarxa
d’Economia Solidària. Es va demanar respondre’l abans del dia 21 de maig i ho van fer 27
persones. Aquí hem volgut destacar algunes de les respostes que vàrem obtenir de cada
pregunta:
1. Hi ha alguna/es icona/es que penses que actualment estan desfasades o estan estenent
algun tipus de prejudicis?
- Les dones portant faldilles.
- Totes les dels lavabos en general, icona d’una persona amb vestit (dona), l’home amb pantalons, i els que van amb
cadira de rodes no tenen sexe, no? També les persones que porten bebès (icones als seients reservats al transport
públic) sempre són una persona amb vestit i un nadó en braços, i els homes no poden portar el seu bebè?
- Discapacitat física vinculada a la cadira de rodes.

2. Quins són els conceptes que actualment necessiteu representar visualment com a entitat?
- Que la humanitat és molt variada i diversa i hem d’intentar encabir a tothom.
- Tasques de cura, cuidar d’algú, ser cuidat o cuidar d’un mateix incloent-hi cures educatives, emocionals,
fisiològiques.
- Com a organització que treballem pel benestar de les persones amb discapacitat física, necessitem identificar “qui
lidera/impulsa” l’entitat (persones amb discapacitat física) i el “públic” per a qui treballem (totes les persones amb
discapacitat física).

3. Us trobeu algun tipus de problema actualment en la representació gràfica d’aquests
conceptes? Quins?
- Que no existeixen directament.
- Sovint massa separades per gènere: els aspectes tècnics acostumen a ser masculins; les cures de la llar, femení.
- Que només representa una part concreta de la població a la qual ens adrecem.
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4. - Hi ha alguna/es icona/es que trobeu a faltar actualment a l’hora de comunicar-vos com a
entitat?
- Un senyal per expressar la diversitat.
- Naixement natural, cura, atenció a les famílies, criança respectuosa, calma, acceptació.
- No especialment, utilitzem habitualment imatges simbòliques per comunicar-nos; ara bé, si haguéssim de fer
infografies sí que tindríem problemes.

5. Hi ha algun concepte de senyalística, del feminisme i de l’economia social i solidaria que
creus que caldria representar o repensar? Per què?
- Sovint el biberó i el xumet representen el bebè, però just aquests elements no serien els naturals, sinó els imposats
per una societat que no té temps per als infants! (fins i tot les biblioteques infantils classifiquen els llibres utilitzant
aquestes icones).
- Sí, per mi totes les organitzacions haurien de tindre aquest caire; no m’agrada que l’economia social i solidària no
estigui percebuda amb la màxima innovació. Com que ens quedem amb els que es queden enrere i per això, com a
entitats, també anem justos de recursos. Penso que hem de transmetre innovació, recursos, alegria i reconeixement
a l’entorn, deixant clar com sumem i com no danyem...
- Com he dit anteriorment, tota la senyalística referent a la discapacitat crec que caldria repensar-la; ja no només
hi ha la discapacitat física (que és la nostra realitat específica), sinó també els senyals que identifiquen altres tipus
de discapacitats (visual, sensorial, auditiva, intel·lectual...). I pels mateixos motius exposats en relació amb la
discapacitat física.

6. Hi ha alguna cosa de la qual creus que hauríem de fugir en aquest projecte d’icones per a la
diversitat?
- Em sembla correcte tal com està plantejat el projecte actual.
- De pobret l’altre, que ja l’ajudo jo...
- Sobre això tinc dubtes, en escoltar el terme “diversitat” penso que el que caldria fer és esborrar la diferència (que
penso que és el podria fer sentir millor a tota persona: sigui dona, persona amb discapacitat...), però alhora si em
col·loco en les necessitats d’una organització, “necessito” la diferència per mostrar a la societat per a qui treballo i
“per seduir-los” a fer-se còmplices de la meva realitat i a contribuir a defensar i millorar el que la nostra
organització defensa. Si no, dins la diversitat (no mostrant la diferència), totes les organitzacions som iguals, quan
en realitat cadascú té “una lluita” particular; malgrat que compartim arguments en aquesta lluita, que és la lluita
per la igualtat.

7. Ens trobem davant del repte de desenvolupar una icona que representi l’economia social i
solidària. Quines creus que són les idees clau que hauria de tenir aquesta representació?
- Diverses mans, o persones, en cercle.
- Que no tingui rollo a hippy (imatges de mans entrellaçades...).
- No m’imagino com pot ser, el que sí que m’imagino és el que no hem de tornar a repetir i que està molt vist, tipus
rotllana, grup de persones o mans unides....
- Alguna cosa vinculada amb l’intercanvi, i allunyada dels euros
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- Igual l’associaria al concepte de vida, en contraposició a la idea que es té d’economia i diners/sistema productiu
capitalista. A més, hi afegiria les variables de la sostenibilitat mediambiental, l’equitat de gènere, l’arrelament al
territori, cobrir necessitats de les persones, voluntat de transformació social i gestió democràtica.

8. Vols fer algun altre comentari relacionat amb el projecte?
- Em sembla un projecte molt interessant i estaré encantada de llegir l’informe de resultats.
- A vegades hem consultat iconoclassistes, segur que els coneixeu :)
- Enhorabona pel projecte!
- Molt interessant replantejar-se aquestes temes, jo m’hi fixo molt, en les icones...; si se m’acudeixen més coses, ja
us ho dic!

5) Elaboració del disseny de les icones
A continuació detallem cadascuna de les icones que hem representant amb la síntesi de com
considerem que s’ha representat fins ara (què hi ha fins ara), quines reflexions ens generen
(reflexions) i quines idees base hem volgut tenir en compte per al disseny (suggeriments):
Concepte

Què hi ha fins ara?

Reflexions

Suggeriments

Canviador

Sovint aquesta icona es
representa amb un nadó
recolzat en un suport i una
figura dona (amb faldilla) que
l’atén. De fet, moltes
vegades els canviadors
només estan als lavabos de
dones.

Volem defugir de vincular les
tasques de cures a les dones.
Descartem representar el nadó
sense l’adult perquè ens transmet
certa idea d’abandonament.

Utilitzar figures humanes
neutres.
Utilitzar figures diverses que
trenquin estereotips.
Es pot representar dues
persones atenent al nadó.

Sala de
lactància

No hi ha gaires espais on es
determini una sala de
lactància. Creiem
interessant visibilitzar
aquesta icona perquè, en el
disseny dels espais, es tingui
en compte l’adequació o no
d’aquest ús.

La lactància és un fet connatural a
la nostra espècie. Segons el tipus
d’espais que ocupem (més
sorollosos, estressants…), pot ser
interessant un espai més íntim i
tranquil per alletar. No volem
excloure l’alletament amb biberó
com a opció, però volem
reivindicar la imatge de la dona
alletant perquè històricament
l’alletament ha estat invisibilitzat i
desvaloritzat.

Mostrar nadó i pit com a forma
de visibilitzar-ho, ja que sovint
està amagat i s’invisibilitza en
l’espai públic.
Provar dues persones, una
donant el pit i l’altre el biberó.

Espai amic
de
l’alletamen
t.
Aquí pots
alletar!

No existeix en català.

En anglès hi ha el concepte de
breastfeeding welcome.
Volem apostar per incloure i
visibilitzar l’alletament com un
acte normalitzat en els espais de
les nostres organitzacions.

Mostrar alguna dona i criatures
mamant. També es pot incloure
amb biberó.
Recomanem no amagar els pits.
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Paperera

Hem d’intentar sortir de
l’esquema reduccionista i
esbiaixat del genèric masculí.

Incloure papereres de
reciclatge
Utilitzar figures humanes
neutres.

Creiem que hi ha un biaix de
gènere en el fet que es representin
aquest rols amb figures dones.
Tradicionalment les ocupacions de
recepcionista i informadora han
estat vinculades a les dones per
dues raons: la seva relació amb la
cura i la imatge, i perquè han estat
ocupacions poc valorades
socialment.

Utilitzar figures humanes
neutres.
Transmissió de proximitat,
atenció amable.

En aquesta icona
s’apel·la a la figura neutra
home.
Atenció/
Informació

Atenció
telefònica

Tant amb el senyal d’atenció
// informació, com en atenció
telefònica, sovint es
representa una figura dona
en el rol d’atendre.

Utilitzar figures humanes
neutres.
Transmissió de proximitat,
atenció amable.

Espai
cadira de
rodes

Normalment és una sola
figura amb cadira de rodes.

En temes d’accessibilitat, una cosa
interessant és que el que va bé per
a persones amb cadira de rodes,
també va millor per a tothom. Per
exemple, si posem rampa en
comptes d’escales és més amable
per a tothom.

Utilitzar figures humanes
neutres.
Mostrar diferents situacions
relacionades amb la mobilitat
reduïda.

Llenguatge
de signes

No tenim identificada una
icona per al llenguatge de
signes.

Creiem interessant crear una
icona sobre això per tal de
visibilitzar el llenguatge de signes i
contribuir, en la mesura del
possible, a normalitzar-ne l’ús.

Utilitzar figures humanes
neutres.

Seients
adaptats

Sovint apareixen quatre
figures: una dona
embarassada, una dona amb
un nadó, un home amb bastó
i un home amb crosses.

En aquesta icona ens sembla
potent revertir rols: no només les
dones es fan càrrec de les
criatures, no només els homes es
fan mal...

Utilitzar figures humanes
neutres.

PERSONES I COL·LECTIUS
Concepte

Què hi ha fins ara?

Preguntes / reflexions

Suggeriments

Persones
grans

Quan visualitzem una icona
de gent gran ens apareix una
dona amb monyo i cabells
blancs, i un home calb amb
bastó.

Ens resulta interessant trencar amb
la idea de vellesa vinculada a la
incapacitat, la fragilitat… Volem
transmetre una idea de vellesa
diversa i activa.
Ser gran no vol dir necessàriament
estètica antiquada.
Quins signes gràfics podem associar
a la vellesa perquè sigui
reconeixedor?
Com podem representar saviesa,
experiència?

Mostrar persones més actives
(per exemple, avi amb vambes,
etc.)
Mostrar persones amb estil
modern.
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Criatures

Detectem abús del
binarisme de gènere: es
representa una nena i un
nen.
No es fa esment en cap tipus
de diversitat.

Les criatures poden tenir orígens,
edats, gèneres, diversitats
funcionals... diverses.
Cal anar més enllà de la parelleta
nena-nen convencionals.

Diverses criatures amb edats
diverses. Utilitzar figures
humanes neutres.
Mostrar diversitat.

Família

Normalment es representa
la família nuclear
heterosexual amb fill i filla.

Actualment és evident que les
realitats familiars superen els
nostres imaginaris. Les famílies es
construeixen per vincles d’afecte i
de cures i aquestes es poden
generar des de monoparentalitats,
parelles lgbtiq + o hetero, amb més
d’un nucli, parentalitats separades,
reconstituïdes, amb familiars (àvies
i avis, tietes i tiets), i de moltes
altres maneres que se’ns escapen.

Mostrar diversitat de famílies i
crear confusió en saber quin és
el nucli, si n’hi ha un o més
d’un.

COMUNICACIÓ WEB
Concepte

Què hi ha fins ara?

Preguntes / reflexions

Suggeriments

Acompanyamen
t

Sovint s’usen imatges
d’objectes com
butaques de teràpia o
accions com donar la mà
o abraçar.

Entenem que l’acompanyament és
un procés actiu i bidireccional.
Volem promoure l’apoderament i
reconèixer l’agència de la persona
acompanyada i la corresponent
responsabilització dels canvis.

Evitar relacions unidireccionals
on la persona acompanyada té
un rol passiu.
Pensar en accions conjuntes de
desfer embolics o d’endreçar.
Apostem per evitar la
diferenciació acompanyantacompanyada.

Arrelament al
territori

No tenim identificada
una imatge en concret.

Aquest és un dels conceptes que
considerem que ha de tenir una
icona o expressió visual, per tal de
donar-li visibilitat.

Volem tenir en compte el
factor humà i la seva vinculació
mitjançant cames o arrels.

Autogestió

Veiem que té molta
connotació de món
fabril, productiu i
relacionat amb
comunisme. Creiem
que és un concepte molt
masculinitzat.

Volem mostrar l’autogestió com la
tasca col·lectiva per assolir uns
objectius. Volem transmetre la idea
que hi ha moltes maneres d’aportar
per a l’autogestió.

Mostrar una barca en
moviment amb persones fent
diverses funcions.

Volem mostrar formes quotidianes
de connexió amb una mateixa.
Representar més d’una figura ens
facilitarà no encasellar-ho en una
sola idea.

Dibuixar més d’una figura.
Una de les figures pot meditar i
l’altra abraçar-se a si mateixa.

Volem representar el vincle entre
persones, els afectes, i també la
unió, l’entesa.

Ens imaginem persones en
contacte entre elles i la idea del
nus com a unió.

Calma,
relaxació,
autoconeixemen
t
Cohesió social

Normalment es
representa amb un
cercle de persones.
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Cooperació

Sovint la cooperació es
representa amb una
mans agafades.

Creiem que la representació de
mans agafades no transmet tot el
potencial del concepte. La
cooperació no és només donar-se
suport estàtic, és construir
plegades. Volem potenciar la idea
de cooperació com a moviment,
acció conjunta cap a un mateix
objectiu.
Mostrar persones que
col·laboren per un mateix
objectiu.

Cooperativisme
de consum

El cooperativisme de consum està
normalitzat en l’entorn de
l’economia social. Tot i així, encara
manca poder identificar fàcilment
el concepte.

Un element clàssic quan
parlem de cooperatives de
consum són les caixes de
verdures i fruites, així com la
trobada entre persones.

Cotreball

En les imatges de
cotreball es fa èmfasi en
el fet de treballar
individualment en un
espai compartit.
Destaquem molta
presència d’elements
tecnològics.

Volem destacar el potencial de
generar sinergies que té el
cotreball. A través de converses,
interaccions i quotidianitat es
multiplica el potencial creador.
Volem mostrar elements més
senzills i comuns.

Donar espai a la interacció
entre persones, al diàleg.
Mostar elements senzills per a
la creació (llibretes, colors).
Mostrar elements naturals i
quotidians (plantes).

Diàleg

Normalment es fan
servir bafarades
entrellaçades.

El diàleg es dona entre persones. A
més de les bafarades, ens sembla
interessant que es visualitzin les
persones que participen en el
diàleg.

Proposem persones en actitud
de conversa amb bafarades
entrellaçades.

Diversitat,
inclusió

Molt relacionat amb
diversitat cultural o
amb diversitat afectiva.

Volem ampliar l’espectre per
incloure diferents cossos, edats,
orientacions de gènere...

Visualitzem un grup de
persones intentant mostrar els
màxims elements de diversitat
possible.

Apoderament

Una imatge clàssica és
la de la dona amb el
puny alçat.

Creiem que hem de buscar altres
maneres de reflectir l’apoderament.
Ens agrada la idea que
l’apoderament sigui quelcom que
surt de dins d’una mateixa.

Pensem que es pot jugar amb la
idea de l’ombra de la figura per
mostrar més del que es veu a
simple vista.

Gestió
comunitària
d’equipaments

No tenim identificat una
imatge per a aquest
concepte.

Aquest concepte ens suggereix
acció, organització i cura. Volem
transmetre la idea de col·lectivitat i
de construcció conjunta.

Ens imaginem unes quantes
persones fent tasques de
manteniment en una
construcció.

Gestió
democràtica

Sovint es vincula
democràcia amb idees
com vots o urnes.

Volem vincular la gestió
democràtica al diàleg col·lectiu i la
participació entre persones.

Proposem unes quantes
persones en un espai
assembleari. Poden estar fent
servir gestos de comunicació
assembleària.
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Horts urbans
comunitaris

No identifiquem una
icona per a aquest
concepte.

Seguin el criteri del conjunt, veiem
que, a més de l’hort i de l’escenari
urbà, apareguin figures humanes
diverses treballant plegades.

Veiem diferents persones
(grup intergeneracional)
treballant a l’hort amb edificis
darrere.

Igualtat, equitat

Sovint es representa
amb un signe igual i els
signes d’home i dona.

Rebutgem centrar el concepte en
un fet de gènere i que aquest es
plantegi des de la dicotomia homedona que invisibilitza altres
gèneres.

Plantegem utilitzar més de
dues figures humanes i jugar
amb la idea de peanyes de
diferents mides per facilitar
una mateixa alçada.

Lideratge

S’acostuma a destacar
una persona per sobre
d’un grup. Sovint es
relaciona amb elements
masculins (corbates, per
exemple).

Pensem el lideratge des d’un rol
més en els grups o equips, però no
l’únic rol necessari.

Mostrar unes quantes
persones col·laborant i una
d’elles, que indiqui la direcció o
el camí a seguir.

Manifestant

No en coneixem
precedents.

Volem visibilitzar el compromís
social i polític de l’entorn de
l’economia social i solidària de
forma divertida.

Mostrar gent manifestant-se
amb el títol: “Disculpeu les
molèsties, ens estem
manifestant.”

Participació

Es fan servir
normalment imatges de
mans aixecades.

Volem transmetre la participació
com quelcom actiu, amb diàleg,
divers.

Rotllana de figures humanes de
cadires amb diferents models
(tamboret, coixí de ioga,
cadires…).

Tenim dubtes sobre com
representar aquest concepte
defugint l’assistencialisme. Si es
dibuixa una persona, quina
persona?
Si es dibuixa una sola persona, es
dona la imatge de molta
vulnerabilitat i aïllament; en canvi,
si en el dibuix apareixen unes
quantes persones es dona sensació
d’apoderament i força.

Imaginem posar un grup de
persones, acollides sota un
sostre amable o una base
toveta (niu, coixí…).

Serveis socials

Solidaritat

Fins ara s’ha
representat amb una
bola del món i unes
mans sostenint-la.

Volem superar les connotacions
assistencialistes.
Ens imaginem suport entre
persones d’igual a igual davant
d’una situació d’injustícia.

Ens imaginem unes figures
humanes donant-se suport.

Sororitat

Fins ara s’ha utilitzat el
concepte de fraternitat
(associat a món obrer,
masculí).

Per sororitat entenem la germanor i
solidaritat entre dones, per generar
xarxes de suport.

Volem partir de la icona de la
vaga feminista del 8M on
surten tot de dones diverses
amb els braços entrellaçats.
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