
Per una societat igualitària i lliure d’estereotips heteropatriarcals 

Micro-masclismes al Transport Públic 

 

Els símbols que apareixen com a senyalització d'espais reservats per a col·lectius 

específics tenen la voluntat de descriure una situació concreta de vulnerabilitat. És per 

això, i per dos motius molt clars, que manca de tot sentit el fet que el símbol que fa 

referència a una persona portant a un nadó sigui descrita de forma gràfica amb el que 

sembla una faldilla.  

El primer motiu és que des de fa temps la faldilla ha deixat de ser un element 

representatiu del col·lectiu femení. A ulls de molta gent aquesta diferenciació entre 

ambdós sexes a través de la faldilla pot semblar inofensiu i intranscendent, però hem 

de ser conscients que porta unes connotacions negatives. No es pot normalitzar la idea 

què el símbol de persona més simple i elemental, sense adornaments ni elements 

afegits, sigui representatiu del col·lectiu  masculí. Aquest símbol ha de fer referència a 

l’individu en general, sense especificar el seu gènere, de forma que tant homes com 

dones puguin sentir-se representats per aquest. No pot perpetuar-se la idea què la 

dona és un home amb adornaments afegits, partint d’una base normativa derivada de 

la hetero-patriarcalitat, on la figura masculina n’és la base i la resta en són derivacions. 

D’altra banda, el segon argument i també de molta importància és que el fet de 

carregar amb un nadó no és una acció limitada a les dones, ambdós sexes en la 

societat d'avui dia són partícips de les activitats relacionades amb la cura dels infants. 

Amb l'ús de la faldilla en aquest símbol es perpetua la idea arcaica que rau en el rol de 

'mares' de les dones, i és important que les noves generacions creixin lliures 

d'estereotips de rols de gènere com aquest, que de forma involuntària s'assumeixen i 

es normalitzen. 

És necessari normalitzar la idea d'ambdós sexes implicats amb aquesta activitat, i 

enfocar l'ús del símbol com a una situació que afecta a una persona, sense necessitat 

de distinció entre gèneres, alhora que el faria encara més representatiu del que ho és 

ara. Com a conclusió, la distinció de vestimenta d'aquest símbol concret respecte els 



altres manca de tot sentit i s'entendria perfectament, sense l'ús de la faldilla, quin és el 

seu significat i la raó de la seva vulnerabilitat.  

És per tots aquests motius que: 

-És necessari que aquest símbol sigui modificat de la manera expressada, 

traient-li tota distinció de vestimenta, per representar a ambdós gèneres. El 

transport públic ha de ser lliure de micro-masclismes. 

-Com a joventuts socialistes hem de lluitar per a la normalització d’ambdós 

gèneres com a responsables de les feines relacionades amb la llar i la cura dels 

infants. 

-Hem d’impulsar la idea d’una societat en què la dóna és co-partícip i co-

protagonista amb el col·lectiu masculí, i no un element amb drets però aliè en 

la seva essència. 


