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1. Introducció
El llenguatge, les paraules i, en general, els elements de comunicació
(publicitat, imatges…) són una construcció social que poden reflectir
desigualtats i contribuir a reforçar-les, però també es mostren com un
possible instrument per al canvi.
Existeix una forta associació entre el llenguatge i la realitat. La parla està
viva, és un reflex de la nostra forma de pensar i crea identitat. La identitat
crea reconeixement i, aquest, visibilitat. Malgrat les crítiques d’algunes
institucions acadèmiques, el llenguatge inclusiu està d’actualitat, però no
és una moda. L’ús del llenguatge inclusiu neix d’una demanda social
històrica i la legislació actual recull la necessitat de la seva implantació en
l’àmbit administratiu, social, cultural i artístic.
L’ús del llenguatge inclusiu abasta un terreny molt ampli, que no només
afecta el gènere gramatical sinó també la necessitat de què qualsevol tipus
de comunicació ha de respondre a la voluntat d’integrar totes les persones
sense discriminació de cap mena.
El col·lectiu de la fisioteràpia té una representació sanitària molt important
a Catalunya, amb més de 10.600 fisioterapeutes en actiu, dels quals gairebé
un 65% són col·legiades. La nostra comunicació personal condiciona la
comunicació institucional de tot el col·lectiu i viceversa. Fem el que fem,
tenim una institució darrera. Per tant, és imprescindible un compromís de
tothom per aplicar la comunicació no sexista en tots els àmbits per
construir relacions més justes i igualitàries entre nosaltres, la resta de
personal sanitari i en l’atenció a les persones, les famílies i la comunitat.
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En aquest sentit, l’Observatori de Gènere del nostre Col·legi considera
necessari elaborar una guia per a l’ús no sexista del llenguatge en
fisioteràpia. Aquesta guia és una eina de consulta que té per objectiu
establir els principis generals i les mesures que s’han d’adoptar per
incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions comunicatives de
fisioteràpia, així com oferir unes pautes sobre l’ús no sexista del llenguatge,
que siguin aplicables a l’àmbit sanitari, la docència, la gestió clínica i la
investigació.
La guia està estructurada en diferents blocs: comunicació oral i escrita,
comunicació

no

verbal,

comunicació

audiovisual,

exercicis

pràctics,

exemples per aplicar i definicions que contextualitzen el llenguatge no
sexista.

Yolanda Castellano
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2. Marc legal
El principi vuitè de l’article 3 de la Llei 17/2015, del 21 de juliol, d’igualtat
efectiva de dones i homes estableix que els poders públics catalans han de
fer un ús no sexista del llenguatge, que eviti l’expressió de concepcions
sexistes de la realitat i els usos androcèntrics i amb estereotips de gènere, i
han de promoure un llenguatge respectuós amb les dones, amb les
minories i amb totes les persones en general en l’atenció personal i en tota
la documentació escrita, gràfica i audiovisual.
L’article 28.1 de la Llei 17/2015 del 21 de juliol, d’igualtat efectiva de dones i
homes de la Generalitat de Catalunya recull la necessitat de la promoció de
la introducció de la perspectiva de gènere d’una manera transversal i dels
estudis sobre la contribució de les dones al llarg de la història en tots els
àmbits del coneixement i en l’activitat acadèmica i investigadora, que s’han
d’incloure en el currículum dels graus i dels programes de postgrau.
L’article 14 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat
efectiva de dones i homes recull la necessitat de la implantació d’un
llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat
de les relacions socials, culturals i artístiques.
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3. Comunicació oral i escrita
3.1. Desmuntant tòpics que volen justificar l’ús
sexista
Duplicar és fer una còpia igual a
Perjudica la llengua perquè
es dupliquen les paraules i
s’utilitzen més paraules de
forma innecessària.

l’altra i no és el cas. Si diem pares i
mares, senzillament representem
grups diferents. A més, la llengua
ofereix moltes possibilitats per
evitar usos discriminatoris sense
utilitzar més paraules. Malgrat tot,
si amb l’augment de dues o tres
paraules s’aconsegueix incloure
tothom, es realitzarà una pràctica
democràtica.

Hi ha coses més
El llenguatge condiciona
comportaments i conductes

importants per les
que lluitar.

personals i col·lectives. Fer un
ús inclusiu és un pas endavant
per a una igualtat efectiva i un
món més just.
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És difícil trobar casos on l’ús
Com no hi ha mala

sexista sigui deliberat, però el

intenció, no és

resultat és el mateix:

necessari.

invisibilització de les dones i
masculinització del llenguatge i
del pensament.

Les investigacions mostren que el
llenguatge sexista crea imatges

Provoca

masculines a qui escolta, reforça la

impersonalització a

superioritat de l’home i presenta

causa de l’ús de termes

un procés ideològic que reforça els

genèrics o neutres.

estereotips. Per tant, els termes
genèrics i un ús neutre de la
llengua (el professorat) és més
igualitari que un ús excloent i
discriminatori (els professors).

Font: Adaptat de “Recomendaciones para el uso no sexista ni androcéntrico del lenguaje y de las
imágenes en los medios de comunicación (2012). Centre Dolors Piera d’Igualtat d’Oportunitats i
Promoció de les Dones. Universitat de Lleida”.
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3.2 Usos sexistes i androcèntrics de la comunicació
oral i escrita
Ús indiscriminat del masculí com a genèric
L’ús del masculí genèric en determinats missatges porta a ambigüitats i
confusions que poden comportar discriminació i l’ocultació de la dona. A
més, excloure un sexe perpetua un estereotip de gènere.
Cal promoure usos lingüístics que incloguin tots els gèneres i evitar el
masculí genèric sempre que sigui possible. Les formes dobles són un recurs
a utilitzar en enunciats o salutacions, però en textos pot dificultar la lectura i
fer-la artificiosa.
Per tant, aquesta és una llista resumida de recomanacions:

S’han d’utilitzar sempre termes que puguin incloure tothom per tal de
no invisibilitzar cap gènere.
L’home = La persona o l’ésser humà
Sr./Sra. = Nom

Utilitzar fórmules neutres sense variació de gènere en documents a
emplenar. Si no sé quin és el gènere de la persona que ocupa un
càrrec, utilitzar la referència al seu càrrec. Es poden utilitzar termes
abstractes, genèrics i col·lectius.
Al director mèdic = A direcció mèdica
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Utilitzar paraules del gènere femení que expressin universalitat.
Els ciutadans = La ciutadania
Alumne = Alumnat

Adequar el gènere gramatical al sexe de la persona concreta a la que
ens referim.

El cap Maria = La cap Maria

Feminitzar els termes, prenent com a referència que som persones
indistintament del nostre gènere.
Director = Directora

Pel que fa als plurals, si fem desdoblament, s’escriu la terminació del
femení plural a partir de la vocal tònica.
Professors/ores

No és necessari utilitzar sempre desdoblaments, perquè poden fer la
lectura difícil i ja hi ha paraules que inclouen els dos gèneres.
Tots/Totes els/les fisioterapeutes = Tot el col·lectiu de fisioteràpia

En el cas de la salutació en cartes, la forma masculina i femenina es
poden separar per una coma o una barra.
Benvolgut senyor, benvolguda senyora
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Usos asimètrics i ordre alfabètic
Referir-nos a un home pel seu cognom i a una dona pel seu nom, amb el
nom i cognom o amb el cognom precedit de l’article femení la o amb la
forma de tractament senyora, genera un ús asimètric del llenguatge. Es
recomana evitar aquestes asimetries i utilitzar designacions paral·leles
Dr. Ruiz i Dra. Olga Sánchez. Sr. Vilar i la seva parella Pepi. El Sr.
Vilar i la Sra. Eva van assistir al congrés.
Dr. Ruiz i Dra. Sánchez. Sr. Vilar i Sra. Llinarés o Sra. Llinarés i Sr.
Vilar. Vilar i González van assistir al congrés.

És habitual utilitzar els termes masculins en primer lloc o el nom de l’home
sempre al principi. Facilitar l’ús no sexista és utilitzar l’ordre alfabètic per als
noms i alternar les formes femenines i masculines.
El Sr. Vilar i la Sra. Llinarés van assistir al congrés. Els
treballadors i les treballadores van pactar un acord.
La Sra. Llinarés i el Sr. Vilar van assistir al congrés. Les
treballadores i els treballadors van pactar un acord.
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L’estat civil no ha de condicionar el tractament
Actualment

el

tractament

de

persones

és

senyor

i

senyora,

independentment de l’edat o del seu estat civil. És tan inacceptable
senyoreta com senyoret.

Ús de la paraula dona innecessàriament
Utilitzar el substantiu dona acompanyat d’una altra qualitat que redunda
en la seva condició sexuada és innecessari.
Les dones treballadores.
El 40% de les dones fisioterapeutes.
Les treballadores.
El 40% de les fisioterapeutes.

Aplicar la marca del gènere a través de l’article o
d’un pronom o fer desdoblaments
Per facilitar l´ús no sexista del llenguatge es poden ometre els articles i els
pronoms i fer servir indefinits, perífrasis i expressions despersonalitzades.
També cal destacar que la concordança amb l’article, l’adjectiu o altres
especificadors ja determinen el sexe femení.
Els titulars de les places de professors. Tots/totes es poden
apuntar abans al congrés.
Titulars de les places de professorat. Tothom es pot apuntar
abans del congrés.
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Utilitzar formes diferenciades formals i informals
entre homes i dones
L’ús de paraules informals per dirigir-nos a una persona només ha d’estar
condicionat per una situació de confiança mútua i, a ser possible, fora de
l’àmbit laboral.
Formes com maco/maca, nen/nena o carinyo.
El nom de la persona i si no el sabem, senyor o senyora.

Menysprear les dones
Es manifesta sobretot en els duals aparents, que són paraules amb
significat diferent segons estiguin en femení o en masculí: bruixot/bruixota,
home públic/dona pública, etc.
També es manifesta en els buits lèxics, que són paraules que no tenen
femení i que designen qualitats, és a dir, són positives: homenia, home de
bé, prohom, cavallerositat, etc.
I a més, hi ha paraules que no tenen masculí o no s’utilitza i que porten
sempre una càrrega negativa: harpia, conyàs, frígida, nimfòmana, etc.
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3.3 Errors freqüents
Utilitzar les barres, la ‘x’, la ‘e’ o l’arrova com a
recurs no sexista
Les

barres

només

s’utilitzaran

en

formularis

o

encapçalaments

administratius, alternant ambdós sexes. No s’han d’utilitzar en documents
més llargs o d’una altra tipologia. És millor utilitzar noms col·lectius i
epicens.
L’arrova ‘@’, la ’e’ i la ’x’ no són signes lingüístics i no permeten una lectura
correcta. Per tant, només s’han d’utilitzar en comunicació molt informal o
en l’escriptura ràpida a les xarxes socials.

Els/les nen@s estan confinats.
Els/les fisioterapeutes.
Els infants estan confinats.
El personal de fisioteràpia.

El sexe i el gènere no s’han de confondre
El ‘sexe’ fa referència als éssers vius que es poden classificar en mascles o
femelles d’acord amb el seu conjunt de trets bioquímics, fisiològics i
orgànics.
El ‘gènere’ és una categoria gramatical que fa referència a les paraules del
nostre vocabulari. Per exemple, dubte és una paraula de gènere masculí en
català, en canvi duda és una paraula de gènere femení en castellà.
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Tots els substantius de la nostra llengua tenen gènere i, la gran majoria, no
fa referència a una realitat sexual. Així doncs, no es pot donar trets
masculins a substantius com acromi o manipulació, però tampoc podem
veure trets femenins en substantius com llitera o tovallola.
Per tant, no volem parlar de llitera i *llitero, ni d’acromi i *acromia.
L’ús d’aquests termes no es recomana en cap guia de llenguatge inclusiu i
no és llenguatge no sexista. Són una forma perversa de ridiculitzar-lo i de
defensar posicions que perpetuen el pensament masclista.
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4. Comunicació no verbal
Comunicar-se de forma paternalista
El comportament paternalista no és necessàriament agressiu, però mostra
falta de respecte, autoritarisme i una forma subtil de sotmetre el més dèbil.

Mirar només dones o homes parlant en públic o en
un grup
La nostra comunicació ha d’anar dirigida a totes les persones amb qui
parlem. Si quan fem un discurs o argumentem una opinió només mirem
un grup de persones segons el seu gènere, no és un tic és sexisme.
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No s’han d'excloure les persones de les converses
informals per raó de sexe
Pot semblar un tòpic, però és més comú del què pensem. No acostuma a
ser intencionat o fet amb mala intenció, però és un costum que demostra
una manca de consideració i de respecte cap a les persones de l'altre sexe.
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5. Comunicació audiovisual
Equilibrar les imatges de persones amb diferents
gèneres
S’ha d’evitar prendre com a model únic i universal la figura masculina en la
representació del conjunt social.
S’ha de mostrar imatges no segregades per gènere, que mostrin diversitat
sexual i que visibilitzin el conjunt de persones de la nostra societat.
Evitar imatges on tingui preferència l’home o la dona. La representació no
ha de ser desigual ni representar cap gènere en un segon pla.
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Evitar imatges amb rols i estereotips de gènere
Tant els homes com les dones participen en espais heterogenis. S’han de
mostrar homes i dones en l’espai privat i públic de manera indistinta, sense
rols atribuïbles al gènere. Els rols i els estereotips de gènere són una
assignació cultural i no biològica.

Dissenyar les icones i logotips institucionals evitant
una interpretació androcèntrica
No s’han d’utilitzar representacions esbiaixades que portin a una
identificació exclusivament androcèntrica.
Les icones han de ser neutres, inclusives i equitatives.
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6. Alguns exemples per
aplicar
És sexista
Atenció al pacient
Nen
Els fisioterapeutes
Els alumnes
Els participants

No és sexista
Atenció a pacients
Infant, criatura
El col·lectiu de fisioteràpia
L’ alumnat
Els homes i les dones participants o
les persones participants

El director
Tots
Els ciutadans
Els que pensen que...
Estan compromesos amb…
Molt agraïts per la seva assistència
Els professors
El sol·licitant

La direcció o el personal de direcció
Tothom
La ciutadania
Qui pensa...
Tenen un compromís amb…
Agraïm la seva assistència
El professorat, l’equip docent
Qui sol·licita, les persones sol·licitants,
la part sol·licitant

Els becaris

Els becaris i/o becàries, les persones
becàries

Graduat en fisioteràpia

Graduat o graduada en fisioteràpia,
Grau en fisioteràpia

Investigadors

Personal investigador, els
investigadors i les investigadores

Tots han de signar el conveni

Tothom ha de signar el conveni o cal
signar el conveni o totes les persones
han de signar el conveni
19

És sexista
El pacient
Fills
Derivació al traumatòleg
L’home
Els homes
Els pares

No és sexista
Pacient, malalt o persona malalta
Descendència, filles o fills
Derivació a traumatologia
L’ésser humà, individu, persona
La humanitat
Els pares i les mares o les mares i els
pares

L’ estudiant

L’estudianta (ús poc freqüent però
acceptat)

Nounat
Els ancians
Els treballadors

Bebè, nadó
La gent gran
La plantilla, el personal
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7. Exercicis pràctics
1. Veritat o mentida?
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2)
recull, entre d’altres, la definició de ‘dona pública’ associada a la prostitució?

2. Veritat o mentida?
El Diccionari de la llengua catalana de l’Institut d’Estudis Catalans (DIEC2)
recull com a primera accepció de ‘dona’:
“Animal mamífer amb mans a les extremitats toràciques i peus a les
extremitats abdominals perfectament diferenciats, que es distingeix
sobretot de tots els altres animals per l’extraordinari desenvolupament
mental i perquè és l’únic animal que té la facultat de parlar. La dona té el
cervell molt més desenvolupat que els altres animals. La dona té els braços
més curts que els antropoides”.

3. Com es redactaria en llenguatge no sexista?
“El 92% de la població espanyola avalua de forma clarament positiva la
preparació i competència dels metges i del personal d’infermeria en els
centres públics”.

4. Com es redactaria en llenguatge no sexista?
“Lydia Valentín, una Hèrcules amb maquillatge”.

5. Què hi ha d’estrany en aquest titular?
“Les dones escriptores, protagonistes també a la xarxa”.
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6. Consideres que en la següent frase es fa un bon
ús del llenguatge no sexista?
“Els treballadors i les treballadores catalans i catalanes estan molt
descontents i descontentes amb els administradors/ores d’Hisenda”.

7. Aquesta és una imatge sexista? Per què?
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8. Definicions que ajuden a
contextualitzar el
llenguatge no sexista
Rols o estereotips de gènere
Tasques i funcions diferenciades assignades a homes i dones en funció dels
estereotips. Depèn d’allò que en cada moment històric i en cada societat es
considera apropiat per a dones i homes.
Per exemple: les dones s’encarreguen de la cura de la família perquè se
suposa que són més sensibles o els homes s’encarreguen del bricolatge
perquè saben fer-ho millor, etc.

Patriarcat
Estructura d’organització social i cultural on la totalitat de les relacions
socials està estructurada pel domini de l’home. Ideològicament, el
patriarcat estableix com a natural la valoració desigual d’homes i dones,
atorgant superioritat als homes i inferioritat a les dones.
Per exemple: els treballs més feminitzats tenen un pitjor reconeixement
social, polític i econòmic, etc.

Pensament androcèntric
Considera els homes i el model masculí com la mesura i el model vàlid de
totes les coses. Invisibilitza o fa difícil d’imaginar, en un àmbit determinat, la
presència o l’actuació de les dones.
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Per exemple: fins el 1993, les dones no van ser incloses en els assajos clínics
perquè la ciència ha considerat l’home com a “neutre” i els resultats dels
estudis amb homes es podien aplicar a les dones. Actualment, només un
11% dels assajos clínics presenten resultats diferenciats per gènere.

Heteronormativitat
La heterosexualitat és considerada allò “normal”, natural. Amb aquest
supòsit s’exclouen de la “normalitat” altres sexualitats, expressions i
identitats.
Per exemple: demanar a una pacient embarassada que el seu marit vingui
a la consulta per aprendre el massatge perineal. El més correcte seria
preguntar per la seva parella o acompanyant. També s’ha de considerar
que l’embarassada porti a terme la gestació sola.

Interseccionalitat
És una eina analítica per estudiar, entendre i respondre a les maneres amb
les quals el gènere es creua amb altres identitats i com aquests
creuaments contribueixen a experiències úniques d’exclusió i privilegi.
Per exemple: la promoció de la salut no només ha de tenir en compte el
gènere sinó també l’ètnia, la classe social, la religió, l’orientació sexual, la
diversitat funcional, etc.

Principi d’economia lingüística
Tendència general de les llengües a intentar comunicar el màxim fent el
mínim esforç.
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9. Resolució d’exercicis
pràctics
1. Veritat
El DIEC2 recull com a accepció ‘dona pública’ amb significat de ‘prostituta’.
Per què aquestes accepcions no s’atribueixen a l’home? Per què el DIEC2
no enregistra una definició d’’home públic’, però manté la de ‘dona pública’
associada a prostituta? Aquest és un primer exemple de com el llenguatge
forma part de l’ideari masclista i sexista.
http://fisioterapeutes.cat/s/2lv

2. Mentida
El DIEC2 recull com a primera accepció de ‘dona’ “Femella de l’espècie
humana, especialment quan ha arribat a l’edat de la pubertat, i més
especialment quan ha assolit l’edat madura”. En canvi, el DIEC2 recull com
a primera accepció d’’home’ “Animal mamífer amb mans a les extremitats
toràciques i peus a les extremitats abdominals perfectament diferenciats,
que es distingeix sobretot de tots els altres animals per l’extraordinari
desenvolupament mental i perquè és l’únic animal que té la facultat de
parlar. L’home té el cervell molt més desenvolupat que els altres animals.
L’home té els braços més curts que els antropoides”
http://fisioterapeutes.cat/s/2lw
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3.
“El 92% de la població espanyola avalua de forma clarament positiva la
preparació i competència dels col·lectius de medicina i d’infermeria en els
centres públics” o “El 92% de la població espanyola avalua de forma
clarament positiva la preparació i competència del personal de medicina i
infermeria en els centres públics”.Aquest titular utilitza el masculí genèric
‘els metges’, on es pot dir que ‘les metgesses’ també hi estan incloses, però
després no s’aplica la mateixa economia del llenguatge amb ‘les
infermeres’. Potser perquè en dir ‘les infermeres’, els infermers queden
exclosos? Doncs pensem més enllà del masculí genèric i intentem
d’incloure sempre tothom.
http://fisioterapeutes.cat/s/2lx

4.
Lydia Valentín és una esportista olímpica amb un reconegut palmarès a
nivell internacional. El titular és dels Jocs Olímpics de Rio, on va guanyar la
medalla de bronze. Es faria un titular destacant algun aspecte físic d’un
esportista que acaba de guanyar la medalla de bronze?
Us deixo a vosaltres pensar com seria un titular no sexista…
http://fisioterapeutes.cat/s/2ly

5.
“Les escriptores, protagonistes també a la xarxa”. No cal posar la paraula
‘dones’, perquè si són escriptores només poden ser dones.
http://fisioterapeutes.cat/s/2lz
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6.
Aquesta frase estaria definida en qualsevol guia de llenguatge no sexista
com a totalment incorrecta. El llenguatge no sexista no és això, ni com
afirma la RAE “la actual tendencia al desdoblamineto indiscriminado del
sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de
economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Por tanto,
deben evitarse estas repeticiones, que generan dificultades sintácticas y de
concordancia, y complican innecesariamente la redacción y lectura de los
textos”. El llenguatge no sexista no vol ser un galimaties impronunciable i
absurd. Aquest llenguatge, utilitzat de forma correcta, no genera dificultats
sintàctiques ni de concordança. Tampoc complica la lectura.
De forma correcta, podem fer aquesta mateixa frase així:
"Totes les persones treballadores de Catalunya estan descontentes amb el
personal d’administració d’Hisenda”.
“El personal laboral de Catalunya està descontent amb el personal
d’Hisenda”.

7.
Si volem representar un estirament, la postura de l’execució del mateix
hauria de ser l’únic lloc on s’ha d’atreure la mirada i l’atenció. Quan
s'utilitzen algunes parts del cos de la dona o de l’home com a reclam o com
a objectes, amb subtilesa o no, són imatges sexistes
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10. Alguns articles per seguir
reflexionant
María Martín Barranco: “Si utilizamos un lenguaje inclusivo, la RAE tendrá
que incorporarlo“
http://fisioterapeutes.cat/s/2m1
Llenguatge inclusiu a les aules i les lleis, més dones al poder i altres
pautes del Consell d’Europa
http://fisioterapeutes.cat/s/2m2
No afluixis la llengua
http://fisioterapeutes.cat/s/2m3
"Una empresa no paga a sus trabajadoras porque el convenio dice
trabajadores"
http://fisioterapeutes.cat/s/2m4
“UNESCO, Recomendaciones para un uso no sexista del lenguaje”
http://fisioterapeutes.cat/s/2m5
“Dime cómo hablas y te diré qué piensas"
http://fisioterapeutes.cat/s/2m6
“Un anacronismo dominante: el significado de la mujer en los
diccionarios de la lengua española"
http://fisioterapeutes.cat/s/2m7
La polèmica del llenguatge políticament correcte
http://fisioterapeutes.cat/s/2m8
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Sobre el llenguatge inclusiu
http://fisioterapeutes.cat/s/2m9
Un codi civil sense masclismes
http://fisioterapeutes.cat/s/2ma
La dona ha estat invisibilitzada en el text de totes les lleis
http://fisioterapeutes.cat/s/2mb
“Debemos atravesar aquellas formas de lenguaje que nos limitan y
utilizar e inventar otras que nos permitan ser”
http://fisioterapeutes.cat/s/2mc
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I RECORDA!

El llenguatge no és sexista sinó l’ús que se’n fa!
I si encara tens dubtes, una fórmula molt útil per
identificar el llenguatge sexista és aplicar la REGLA
d’INVERSIÓ, és a dir, realitza la mateixa frase o
oració en femení i valora’n el resultat. Si posar els
homes en la situació de les dones et sona
malament, ridícul o excloent, també ho és en la
frase original.
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