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    1.    Introducció a les jornades

El Consell de la Joventut de Barcelona va celebrar la jornada “Polititzem els Males-
tars!” el 6 de maig de 2021 a la Model de Barcelona. Aquest document vol ser un 
recull breu de les temàtiques treballades i que serveixi com a punt de partida en el 
treball en la politització de malestars.
En aquesta jornada volíem fer una introducció a la politització de malestars i cen-
trar-nos en dos elements concrets. Això es concreta en l’estructura següent:

• Introducció a la politització dels malestars amb una dinàmica a 
càrrec d’Associació Abilis i Salut entre Totes.

• La Grassofòbia i els Trastorns de la Conducta Alimentària amb una 
ponència a càrrec de Zinteta.

• Les Neurodivergències a les entitats amb una ponència dinàmica a 
càrrec de Militància Accessible.

Era important per nosaltres tenir un recull escrit de les reflexions d’aquest acte per 
compartir amb les assistents, amb les persones que es van quedar a la llista d’es-
pera i també internament. Aquest document ens servirà per poder orientar la nos-
tra acció política de sensibilització i incidència durant els mesos vinents al voltant 
dels àmbits de Salut i Feminismes.
Aquí hi ha un recull d’allò que va sortir a la Jornada, sabent que són opinions que 
poden no ser de consens o línies que treballem explícitament des del Consell de la 
Joventut de Barcelona.
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PRIMERA SESSIÓ

   2.     Introducció a la politització 
de malestars

 @associacioabilis i @salutentretotxs

Estructura de la sessió

Per començar, Abilis i Salut entre Totes van organitzar una dinàmica 
en què les persones s’havien d’anar movent per l’espai mentre se’ls 
penjava una etiqueta a l’esquena (elles no la podien veure però la 
resta del grup, sí). En aquestes, hi havia elements com “treballado-
ra sexual” “jove universitari”, militant al moviment estudiantil”, “dona 
trans a Brians 2”, “accionista d’Amazon”, “repartidor de glovo”... Un 
cop repartides totes les etiquetes, i havent observat la de la resta de 
participants, cadascú mirava quin rol tenia i se seguia movent per 
l’espai parant atenció a com se sentia amb la mirada aliena i com 
mirava a la resta de persones i al seu nou rol. Després de moure’s, les 
participants, sense parlar en cap moment, havien d’endreçar-se de 
més a menys malestars en una fila.

Idees Principals
La dinàmica és una manera de poder viure des de l’experiència l’impacte de les 
relacions de poder en els malestars, de treballar des del cos constatant que el pati-
ment ve generat per les estructures de poder i per la patologització.
Les cartolines amb les etiquetes tenien informació molt reduïda: només sabent que 
una persona té esquizofrènia tenim molt poca informació. Aquesta persona pot te-
nir experiències molt diferenciades en funció del seu entorn o de la seva condició 
socioeconòmica, per exemple. D’aquesta manera, veiem com, amb la informació 
breu que ens proporciona una etiqueta, entren en joc els estereotips i prejudicis i 
tota la càrrega simbòlica de les etiquetes i categories.
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 En relació amb la mirada

És impossible llegir una etiqueta sense imaginar-nos una persona en concret. 
D’aquesta manera, veiem el paper que hi juguen els imaginaris col·lectius i, en 
aquests imaginaris, el rol dels estigmes. Aquesta dinàmica ens ajuda a adonar-nos 
de les creences arrelades.
La posició des d’on cadascú mira ve condicionada per l’experiència pròpia i la sen-
sibilitat amb diverses circumstàncies.
S’assenyala que el fet de gaudir de ser privilegiada en un eix, no vol dir que no es 
pugui rebre discriminació per part d’altres eixos de desigualtat de manera simul-
tània. Tot s’entrecreua i, per aquest motiu, pren molta importància la mirada inter-
seccional. 
Es posa sobre la taula, també, que des d’àmbits mèdics es tracta la salut de manera 
molt paternalista i que el pes de les etiquetes dificulta poder-ne tenir una mirada 
àmplia. Es proposa que des de l’àmbit mèdic s’incorpori també la perspectiva que 
les persones han de poder gestionar també els seus malestars fora de l’hospital o 
de la consulta privada.

  En relació amb la cultura de la superació i la 
desacreditació dels patiments.

Vivim en un context en què els relats d’autosuperació són la norma, en què mana 
la retòrica que com més has patit, ho has fet millor: sentim sovint frases com “va 
començar amb tot en contra i va assolir l’èxit” que ens condueixen a pensar que 
haver-se esforçat i haver patit en un procés és garantia d’un major èxit. Cal qüestio-
nar aquest tipus de relat perquè acaben generant malestars: hi ha patiments que 
són estructurals i inevitables i fer-ne una llegenda heroica no ajuda a abordar-los. 
La romantització és un mecanisme que posa en joc el sistema per despolititzar el 
patiment.
Aquesta romantització és necessària per mantenir l’estructura del sistema. Un sis-
tema individualista del do it yourself i de la productivitat en què s’assenyala a l’indi-
vidu en la victòria, però també en el fracàs amb mantres com “si ets pobre, alguna 
cosa hauràs fet”. La mateixa noció d’èxit no és ni sostenible ni accessible per a la 
majoria de la població.  
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 En relació amb la politització dels malestars

La salut és un procés i com a tal, va canviant al llarg de la vida. La salut té una di-
mensió política actualment, ja que en funció de com estigui la teva salut en un mo-
ment concret, se’t posiciona en una etiqueta que està problematitzada socialment i 
que va envoltada d’estigma i prejudicis.
Des d’aquesta mirada, és el mateix sistema el que ens emmalalteix i és per això que 
cal parlar de col·lectivització dels malestars i de xarxes de suport. Tornant la salut al 
col·lectiu, ens en podem reapropiar com a agents actius i transformadors i abordar 
els malestars des d’una perspectiva comunitària.
Quan callem els malestars i els anestesiem, tenim menys informació i menys po-
tencial de canvi. El dolor està ple d’informació i quan el silenciem perdem de vista 
que hi ha circumstàncies que ens travessen i que els malestars són derivats d’una 
acumulació de factors que cal analitzar per poder revertir. Polititzar els malestars 
és defensar també el dret al dolor i a donar-li un lloc per a ser escoltat.

 En relació amb l’accessibilitat als nostres espais

Al llarg del temps se’ns ha expropiat la capacitat de generar eines col·lectives i per 
això cal trencar-nos el cap per construir espais que ens permetin d’alguna manera 
construir i reconstruir la nostra salut en l’àmbit col·lectiu.
En molts espais de militància adulta no hi ha gent jove, però en molts altres col·lec-
tius no hi ha gent gran, gent amb càrregues familiars, gent amb treball precari, en-
tre altres col·lectius. Això ens duu a reflexionar de quina manera militem o partici-
pem i fem espais que puguin deixar fora la menor gent possible?
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SEGONA SESSIÓ

   3.     Grassofòbia i trastorns de la 
conducta alimentària

 @zinteta

Estructura de la sessió

Aquest segon bloc va consistir en una ponència per part de la Zinteta 
que parlava de la cultura d’estar primes i la grassofòbia de la societat, 
al voltant de la concepció de persona sana de la societat, dels Tras-
torns de la Conducta Alimentària (TCA, a partir d’ara). Es va fer èmfasi 
també en la grassofòbia en la medicina i es van proposar algunes 
accions per a fer els nostres espais més segurs.

Idees Principals

 La Cultura d’estar primes i la Grassofòbia

No podem parlar de TCA sense parlar de la cultura d’estar prima, la cultura de la 
dieta i la grassofòbia*. Des de petites ens fan creure que el nostre cos no és correcte, 
que no està bé i que l’hem de modificar per assolir uns ideals de bellesa irreals.
A casa, a l’escola, i a altres espais que haurien de ser espais segurs sentim de mane-
ra recurrent “ostres, estàs menjant molt” o “estàs segura que vols repetir?”. El menjar 
que ingerim està sempre sota control i el pes té un paper central sempre a les nostres 
vides. Hi ha una obsessió col·lectiva al voltant del menjar que actua com a mecanis-
me de control social. 
Les dones invertim moltes hores de la vida i molts recursos econòmics per a mo-
dificar els nostres cossos. Aquesta modificació dels nostres cossos i les conductes 
restrictives que l’acompanyen estan molt normalitzades: ningú se sorprèn si fem una 
dieta o parlem de l’operació biquini.

9
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Modificar els nostres cossos fa que les dones estiguem insegures i inquietes mentre 
que potser caldria revertir la situació i dedicar aquestes hores a acceptar-lo i en-
tendre que hi ha cossos molt diversos, molt diferents i que la nostra feina és ser-ne 
conscients i acceptar el nostre.

 Què és una persona sana?

Si no hi ha una única manera de viure’ns ni tots els cossos són iguals, què és una 
persona sana? No és fàcil respondre aquesta pregunta, però el capitalisme ha fet 
els seus esforços per vendre un concepte de persona sana molt concret i restric-
tiu, obligant així a què siguin les persones que s’han d’adaptar a aquesta definició. 
L’imaginari col·lectiu d’una persona sana és una dona alta i prima menjant una 
poma, i les persones i la salut són molt més diverses que això. 

 Trastorns de la Conducta Alimentària

Els Trastorns de la Conducta Alimentària tenen una qüestió clarament de gènere: la 
pràctica majoria de les persones amb TCA són dones (o altres identitats que no són 
homes cis) i moltes vegades van vinculats a angoixa i depressió. 
Arran de la covid-19, s’han fet molt més visibles casos que ja existien, però estaven 
infradiagnosticats i amb el fet que les persones hagin deixat de tenir espais fora de 
casa, han sortit a la llum.

 Desmentim alguns mites al voltant dels TCA

• Les persones que tenen una mala relació amb el menjar no vol dir que no els 
agradi molt menjar.

• Si una persona té un TCA “ho estava buscant” perquè buscava aprimar-se. Hi 
ha molta violència a les consultes mèdiques al respecte i això genera un gran 
sentiment de culpabilitat malgrat que, en realitat, caldria posar el focus en una 
societat patriarcal i grassofòbica molt violenta.

• L’anorèxia i la bulímia no són els únics TCA, però hi ha molt poc coneixement 
més enllà d’aquests dos. Molt sovint, la resta no es prenen seriosament. De fet, 
l’anorèxia no és el trastorn més freqüent, però és utilitzada de manera sensacio-
nalista i la societat la té més present.

• L’anorèxia o els TCA no són només un problema de l’alimentació, sinó que afec-
ten molt a la salut mental i van acompanyats sovint d’angoixa o depressió. 
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• Es tendeix a pensar que les persones que pateixen TCA són molt primes, però 
això no és així, perquè hi ha moltes corporalitats diferents.

• No són trastorns que només afectin les persones joves, però és cert que s’estan 
veient cada vegada en noies més petites.

• Recuperar-se d’un TCA sí que és possible! Malgrat hi ha persones que poden 
tenir actituds cròniques, la reuperació és possible i cal fer-hi èmfasi.

 La grassofòbia en la medicina

• L’Índex de Massa Corporal (IMC): És una fórmula que dóna un número. Aquest 
índex va fer-se amb el cos d’un home i d’aquest únic cos se’n treu una fórmula 
per a tots els cossos.

• La recuperació dels TCA en l’àmbit mèdic està molt centrada en el pes i en l’IMC. 
Així, passa que es tendeix a castigar a persones que s’estan recuperant tot i que 
segueixen per sota de l’IMC recomanat.

• Davant l’amenorrea (pèrdua de la menstruació), es recomana la píndola anti-
conceptiva sense meditar-ho gaire. 

 Com podem oferir un espai més segur?

• Cal jutjar menys i respectar el procés de cadascú, preguntant com podem aju-
dar, però assumint que potser no podem fer-ho. Cal tenir la mirada oberta i 
conèixer la temàtica.

• Cal evitar de totes comentaris de l’estil de “oh sóc una gorda perquè m’estic 
menjant una gofra de xocolata” perquè desconeixem quina motxilla porten les 
persones que ens envolten i perquè no té cap sentit jugar al joc del sistema. Pots 
menjar el que vulguis i no cal donar explicacions a ningú sobre el teu cos.

  En termes generals cal que: 

1. Ens informem: Hi ha molts comptes d’instagram interessants.
 Raquel Lobaton: @raquelobaton 
 Magda Piñeyro: @lamagduchi
 Constanza Alvarez: @lacerdapunk
 Eli Custo: @nutricioncontca
 @LaGordaZine
 @stopgordofobiaoficial
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 Fatzines: 
  https://cuerposempoderados.org/fanzine-de-cuerpos-empoderados 
 Entrevistes i articles
  https://directa.cat/lobsessio-per-tenir-un-cos-que-ha-dencaixar-es-una-ei-

na-de-control-i-de-fer-diners/
  https://www.vice.com/es/article/y3mkbg/trastorno-alimenticio-confina-

miento-que-hacer

2. Que aprenguem
3. Que oferim espais d’escolta i seguretat
4. Que acceptem també el silenci quan no se’n vol parlar.
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TERCERA SESSIÓ

   4.    Neurodivergències

 @militancia_accessible

Estructura de la sessió

Ens vam dividir en grups i cadascun es va encarregar de definir un 
concepte (discapacitat, autisme, capacitisme, neurodivergències i 
neurodiversitat). La participació en els grups era voluntària, enreti-
rant la cadira una mica del cercle, s’indicava que no es volia partici-
par. Un cop els grups van definir els conceptes, es va fer una posada 
en comú i les definicions es van complementar col·lectivament.
Posteriorment Militància Accessible va explicar les raons de ser del 
projecte i, per últim, es va treballar col·lectivament dues situacions 
discriminatòries basades en experiències reals.

Idees Principals
Definim conceptes:

 Discapacitat

És tot allò que queda fora del que s’ha definit com a capacitat normativa hegemò-
nica productiva dins d’un sistema cultural concret.
Amb relació a l’autisme: “En el context d’una societat dissenyada al voltant de les 
necessitats sensorials, cognitives de desenvolupament i socials de les persones no 
autistes, els individus autistes quasi sempre seran discriminats en algun grau, de 
vegades de manera prou òbvia, de vegades més subtil” Nick Walker a ‘Neurocos-
mopolitanism” (el blog té traducció al castellà: Neurolatino).
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La discapacitat és tant pròpia com de context: per a diferents situacions tindràs més 
o menys capacitats per complir amb el rol predeterminat i poder afrontar les situa-
cions que se’t presenten.

 Autisme

Actualment, la recerca apunta que l’autisme és una alteració neurològica de base 
genètica, afecta entre l’1% i el 2% de la població. És un espectre i per tant té moltes 
presentacions diferents.
L’autisme és una forma de processar la informació diferent de la que seria establer-
ta o neurotípica així com de respondre a aquesta informació. Hi ha més connecti-
vitat sinàptica (la informació que es van passant les neurones entre elles) i s’experi-
menta el món d’una manera més intensa i caòtica. Per això també moltes vegades, 
la resposta que hi ha és la rigidesa o tenir moltes rutines.
És quelcom innat, crònic, intrínsec i et configura com a individu, perquè la forma 
com rebem la informació no es pot separar de la pròpia persona: configura com 
reps la llum, el sol, els sons… Hi ha estímuls que el cervell neurotípic pot eliminar si 
la informació no és necessària (un so de fons, el soroll que fa la nevera, un xiulet de 
fons… ). El cervell autista no els elimina i per tant, respondran a estímuls que les per-
sones neurotípiques no comprendran per què no estaran percebent. És com una 
càmera que enfoca tota la foto sempre.

 Capacitisme

És un sistema polític d’opressió que no s’entén si no és amb relació al capitalisme, en 
tant que aquest condiciona la nostra formació de relació i d’avaluar a les persones (si 
és productiva o no, si és funcional per a la creació de capital). 
Cal emfatitzar que el capacitisme el rebem totes, són pressions que afecten a tothom: 
a les persones que en són objecte principalment, però condicionen a tothom creant 
aquest estàndard. El capacitisme assenyala unes persones que no tenen “vàlua”.

 Neurodivergència

Una neurodivergència fa referència a una persona amb un funcionament cognitiu 
diferent de la norma per la qual està dissenyada la societat, al funcionament esta-
blert com a normatiu.  N’hi ha d’innates i d’adquirides.
L’autisme és un exemple de la primera, com també la dislèxia, el TDAH, la Síndrome 
de Down…, són una condició que ve de naixement. Les neurodivergències adquiri-
des són habitualment més invisibles, però són molt freqüents a la societat: el cervell 
és mal·leable. 
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Exemples de neurodivergències adquirides:

• Efecte prolongat de les drogues: L’ús de substàncies químiques acaba modifi-
cant el cervell i aquest ja no funciona de manera normativa. 

• Traumes físics i psicològics.

 Neurodiversitat

La neurodiversitat són totes les possibilitats de funcionament cognitiu, cada perso-
na és diferent i, amb ella, cada cervell també ho és.
Ep! Cal vigilar  amb el pressupòsit que la gent d’un determinat col·lectiu és igual 
entre si. Per exemple dins del col·lectiu de ‘persones amb autisme’ hi ha una neuro-
diversitat, de fet hi ha més diferències entre els cervells autistes que entre els cervells 
no autistes. Per tant, també cal vigilar amb els estereotips i creences que generem 
sobre aquests col·lectius. 

Treballem amb situacions concretes basades en experiències reals 

Aquestes són les dues situacions que vam treballar a les jornades. Us convi-
dem a treballar-les a les vostres entitats o col·lectius així com a pensar entre 
totes quines altres situacions discriminatòries s’han donat en el si dels vostres 
espais. Així podrem repensar-les i fer espais més còmodes per a tothom.

PRIMERA SITUACIÓ

És una assemblea ecologista que fa una acció amb xiulets i molt soroll per 
protestar en una manifestació. Hi ha una persona del col·lectiu, demana a 
una de les altres persones si poden deixar de fer sonar els xiulets, que l’estan 
molestant molt. La resposta d’aquesta persona és “això és una manifestació i 
s’ha de fer soroll per a molestar a l’alcaldessa”. La persona del col·lectiu mar-
xa i ja no torna mai més a l’assemblea i la resta es pregunta els motius (“si era 
una persona molt implicada”).

Quina problemàtica detectem?

El problema principal és que aquesta persona ha sentit que és irrellevant.
El tema crucial és pensar únicament “que una manifestació està per mo-
lestar, i si no es molesta, no s’aconsegueix res”. Si no hem treballat prèvia-
ment si es tracta d’una acció inclusiva per a tothom, o no, és probable que 
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es generin certs malestars.
No podem fer tots els espais inclusius, però tothom ha de tenir espais on par-
ticipar i visibilitzar-ho. Si hem de fer una manifestació per a molestar a l’alcal-
dessa, fem-la, sabent i treballant prèviament que a aquesta manifestació no 
vindrà la nostra companya, però que és un tema tractat i consensuat abans.  

SEGONA SITUACIÓ

En Nico comença a participar en un esplai i el primer dia li expliquen que es 
reuneixen cada dijous a les 6 i allà es decideix la feina que es fa cada setma-
na, de què s’encarrega cadascú, es prenen decisions, etc. Durant la primera 
reunió escolta atentament i s’adona que les tasques ja estan totes repartides. 
Ell està molt cansat i té ganes de marxar a dormir quan acaba la reunió. La 
resta de persones, van a fer una birra. A la segona reunió passa el mateix, i 
a la tercera, igual. A la quarta, s’adona que li falta molta informació, que una 
companya serà la portaveu i ell ni tan sols sabia que faltava una portaveu. 
Està molt confús perquè ha assistit a totes les assemblees, però es perd infor-
mació. Sent que les altres persones no confien en ell.

Quin ha sigut el problema?

El problema és que es parlen coses fora de l’espai formal de militància, l’as-
semblea, i això fa que ell senti que les altres persones no confien en ell.
A més, no hi ha un reconeixement oficial de què això passa. Ningú ha avisat 
que prenent una birra després s’estan prenent decisions i això fa que la situa-
ció sigui encara és més desconcertant.
Aquesta situació és aplicable a les neurodivergències, però també a persones 
amb càrregues familiars, una persona abstèmia a qui incomoda el consum 
d’alcohol, algú que viu més lluny o fora de Barcelona i moltes situacions més...

 Fem espais accessibles

Cal repensar les formes de participació en associacions i col·lectius. Tenir una única 
manera vàlida de participar no té en compte la diversitat de persones i realitats. 
Així, si repensem la participació, tindrem una militància més sana i més maca per a 
tothom, no només per a les persones neurodivergents.
Cal fer una roda de pronoms abans que arribi la persona trans a la sala, cal fer es-
pais de cohesió perquè estarem millor totes, separarem els espais de manera clara 
i formal, però perquè això són aprenentatges que aniran millor a tothom.
A més, en context de xerrades o presentacions, posar text o un suport escrit pot 
anar molt bé per complementar el processament de la informació auditiva.

I per últim...
Tot el grup fem stimming perquè va bé per a totes les persones! Ens deixem anar!
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