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L'Ajuntament es posa les piles!  

L’Administració pública té el deure d’implementar la comunicació inclusiva a 
tots els àmbits per construir una ciutat justa i equitativa: 

Àmbit Actuació 

Documentació 
administrativa en 
paper o electròni-
ca, gràfica, audio-
visual i digital 

Ús de llenguatge i imatge no discriminatòries en la do-
cumentació de tràmits, cartelleria, webs, aplicacions 
mòbils, etc. 

Atenció a la     
ciutadania 

El personal treballador ha de tractar de la mateixa ma-
nera a tota la ciutadania, sigui quina sigui la seva iden-
titat percebuda. Per ex.: no donar per fet que una per-
sona racialitzada tindrà problemes d’idioma o que da-
vant tenim un home/dona. Ens hi podem adreçar amb 
la locució: “Amb quin nom m’adreço a vostè?” 

Manifestacions 
culturals 

Les Administracions locals han de garantir que les se-
ves produccions culturals o les que comptin amb el seu 
suport incorporin una comunicació inclusiva. 

Senyalització    
municipal 

Emprar un llenguatge genèric i no discriminatori en 
rètols, cartells i indicacions identificadores de depen-
dències i serveis. 

Formació i       
capacitació 

Afavorir la sensibilització de personal treballador i ciu-
tadania amb cursos. 

Activitat de fo-
ment, gestió de 
serveis públics i/o 
intervenció admi-
nistrativa 

Els reglaments, ordenances, bases, convenis, subvenci-
ons, premis i reconeixements han de ser revisats amb 
perspectiva inclusiva. 

Gestió del         
patrimoni 

Els espais municipals no poden acollir, directament o 
indirecta a elements de discriminació en l’ús del llen-
guatge o la imatge. 

Exercici de la po-
testat sanciona-
dora 

L’Administració local vetlla per integrar en els seus ins-
truments reguladors el règim sancionador per reaccio-
nar davant d’incompliments i discriminacions. 

Mesures alterna-
tives reparadores 

L’Administració local valorarà la possibilitat d’establir 
mecanismes reparadors, formadors i conscienciadors. 

Què és i per què ens cal la comunicació inclusiva? 

La comunicació inclusiva té en compte la diversitat de sentirs i identitats 
de les persones en l’ús del llenguatge escrit i audiovisual.  

És una comunicació lliure d’estereotips i prejudicis. 

És respectuosa amb els col·lectius oprimits i/o vulnerabilitats. 

Fomenta l’empatia i afavoreix la bona convivència.  

És una manera de prevenir el discurs i delictes d’odi construint i fent difu-
sió dels drets humans. 

Promou la no discriminació per raó de color de pell, ètnia, origen, religió, 
identitat o expressió de gènere i/o orientació sexual. 

Ens ajuda a construir un món més just, equitatiu i lliure. 

Una persona es pot definir per diverses realitats: edat, orientació 
sexual, color de pell, classe social, religió, origen, capacitats físi-
ques o intel·lectuals, etc. Aquests eixos es combinen, uns no són 
més importants que d’altres i formen la identitat única de cada 
persona. 



Racisme i prejudicis ètnics i culturals 

El racisme és fruit d’una llarga història de violència colonial i de la invenció 
d’un grup dominant, sota la idea de raça, construït com a blanc. La racialit-
zació re/produeix la diferència racial negativa a través de característiques 
com aspectes culturals, d’origen o fenotip, per legitimar el tracte diferenciat i 
discriminatori de grups socialment construïts com a no-blancs. Contribueix a 
la desigualtat estructural amb els conseqüents avantatges i desavantatges 
administratius, socials, laborals, d’estàndards de bellesa, etc. 

El racisme existeix i cal combatre’l construint una societat on tothom 
tingui cabuda. No generalitzem i usem expressions alternatives. 

Expressions racistes Propostes Reflexions 

Immigrant/  

Immigrant de segona 
generació 

persona migrant/ 

descendent de persones 
que van migrar 

La migració és un procés cí-
clic, no és per sí mateix defi-
nitori ni s’hereta. 

Il·legal/ clandestí/   
sense papers 

persona en situació      
irregular/  

sense autorització de 
residència 

Cap persona és il·legal, clan-
destina o sense papers Són 
termes ètica i jurídicament 
incorrectes que vulneren la 
dignitat humana.  

persona de color/       
negret 

persona negra/             
persona racialitzada/  
persona afrodescendent 

Persona de color és un eufe-
misme. L’ús de diminutius 
implica infantilització i 
menysteniment. 

moro/mora persona del Magrib/    
persona marroquina/  
persona algeriana... 

És un insult, malgrat no s’usi 
amb una intenció pejorativa. 

terrorisme islàmic Al Qaeda, Daesh, Boko 
Haram... 

Utilitzem el nom del grup 
terrorista concret sense asso-
ciar-lo a tot l’Islam o reduir la 
gihad a violència. 

terrorisme gihadista 

raça gitana ètnia gitana/                 
poble gitano/                 
poble romaní 

La raça no és pertinent en 
éssers humans. Totes les per-
sones pertanyen a la mateixa 
subespècie d’homínids però 
tenen identitats i cultures 
diferents. 

anar al paki, al badu-
lake o al xino 

anar al                            
“nom de l’establiment” 

Definir una botiga pel pretès 
origen de la persona que la 
regenta és estigmatitzant. 

Mitjans de comunicació per a la transformació social 

Expressions no 
respectuoses 

Reflexions Propostes 

“Ceuta desbor-
dada amb l’arri-
bada de 50 im-
migrants en 
pasteres” 

Utilitzar expressions com 
allau, onada, flux 
(d’immigrants), desbordar... 
és sensacionalista i sobredi-
mensiona la realitat. 

“Es localitza l’arri-
bada d’una paste-
ra de 50 persones 
migrants a Ceuta”  

“Un home di-
agnosticat amb 
esquizofrènia 
entra a robar en 
una botiga” 

Cal esmentar el diagnòstic 
mental només quan és im-
prescindible per entendre la 
notícia. Però un diagnòstic 
de salut mental no justifica 
un caràcter o comportament 
agressiu. Ni tampoc l’origen,  
la religió o l’ètnia. 

“Hi ha un robatori 
a una botiga i s’i-
dentifica que el 
presumpte autor 
és un home”  

“Juanita Reina, 
també conegu-
da com Francis-
co Moreno...” 

Fer referència al nom admi-
nistratiu d’una persona 
trans vulnera els seus drets. 

“Juanita Reina... (i 
la notícia)“ 

“Es busquen 
voluntaris per 
enquestar sen-
sesostres” 

Viure al carrer és una situa-
ció. Si l’hem d’especificar el 
més adient és dir “persona 
sense llar” o “que dorm al 
carrer”. 

“Es busquen per-
sones voluntàries 
per enquestar per-
sones sense llar”  

La manca d’espai o l’estalvi de paraules no són excuses vàlides.      
Comunicar-nos des de la inclusivitat requereix un petit esforç que 
obre la percepció del món.  



Gènere i LGBTIQ+ 

La primera pregunta que ens fa la societat, en néixer, és si som nens o 

nenes. El món divideix les persones en dones i homes –binarisme-,      

segons les formes dels cossos (femelles i mascles), els cromosomes,    

hormones i característiques sexuals determinades.  

La divisió que fa el sistema patriarcal pressuposa que una persona amb 

cos de mascle s’identificarà com a home i tindrà comportaments 

“masculins” i a la inversa. A més, també situa allò masculí com a univer-

sal i considera que els homes i les dones son complementaris i s’atreuen 

sexualment. 

Comunicació audiovisual 

Les sigles LGBTIQ+ visibilitzen les lesbianes, gais, bisexuals, trans-

sexuals i transgènere, intersexuals, queer, asexuals, etc.  

La diversitat sexeafectiva i de gènere és una realitat que no s’ha 

de discriminar.  

Escollim imatges inclusives, ja siguin fotografies o vídeos. Tinguem present: 

1. Hi apareixen persones no blanques? I diverses en gènere i capacitats? 

2. Hi apareixen famílies i relacions afectives diverses? 

3. Hi apareixen cossos diversos o tots representen el cànon estàndard de  

bellesa? 

4. Hi apareixen estereotips de gènere? Representaríem la mateixa escena o 

rol amb un home? Si no és així, la imatge pot ser sexista.  

5. En representar un altre país, s’hi reprodueixen tòpics que fomenten       

prejudicis? 

6. Hem format un equip inclusiu abans de començar el projecte? 

7. Les persones amb diversitat funcional són tractades com qualsevol altra 

persona o es promou una visió caritativa/paternalista? 

8. Utilitzem una comunicació accessible? Subtítols, audiodescripció, text en 

Braille, lectura fàcil...  



Comunicació no verbal 

En una conversa, més del 65% de comunicació es fa amb el cos.  

Pel que és important allò que diem, però també com ho diem.  

Els gestos també comuniquen. 

Quan parlem amb persones amb diversitat funcional, persones migrants 

o gent gran no cal modular la veu, a no ser que ens ho demanin. No les 

infantilitzem. 

Els homes tendeixen a ocupar més espai: utilitzen més torns de paraula, 

s’asseuen amb les cames obertes al transport públic (manspreading)... 

Quan parlem amb una persona sorda, no ens dirigim a la persona intèr-

pret, mirem a la destinatària. 

Expressions        
excloents 

Propostes Reflexions 

els pares, pares i 
mares 

les famílies Hi ha diversitat d’estructures familiars. 

els avis i les àvies la gent gran Amb avis i àvies només ens referim a la 
gent gran que ha tingut descendència. 

mare soltera mare Procurem no explicitar l’estat civil només 
quan la persona no té parella.                
Les famílies monoparentals son estructu-
res familiars. 

Expressions        
homòfobes  

Propostes Reflexions 

“Que et donin   pel 
cul” 

“Ves a pastar 
fang” 

No s’ha de criminalitzar una pràctica 
sexual generalment associada a relacions 
gais. 

“Això és una      
mariconada” 

“Això és una 
ximpleria” 

És un insult homòfob. 

Expressions no  
respectuoses 

Propostes Reflexions 

hermafrodita persona        
intersexual 

Els cargols son hermafrodites.                  
És incorrecte per designar persones. 

Canvi de sexe operacions d’a-
firmació de gè-
nere 

Les modificacions corporals que fan les 
persones trans no canvien el seu gènere, 
sinó que (re)afirmen el gènere amb el 
que s’identifiquen. 

Expressions        
androcèntriques 

Propostes Reflexions 

els alumnes/         
els professors 

alumnat/ equip 
docent 

la comunitat 
mèdica 

Cal fer ús de substantius genèrics, 
col·lectius o abstractes. 

els metges 

el destinatari persona        
destinatària 

Parlar sempre en masculí reforça estere-
otips. Es poden feminitzar els termes per 
parlar de persones. 

els treballadors les treballado-
res i els treba-
lladors 

Desdoblar el terme és una opció. Però 
exclou a qui no s’identifica com a home o 
dona. 



Persones amb diversitat funcional 

Totes les persones funcionem de forma diferent i necessitem de l’entorn 

per a poder desenvolupar-nos; alhora, al llarg de la vida anem modificant 

la nostra forma de funcionar. 

Quan parlem de diversitat funcional, ens referim a les persones que pre-

senten diferents capacitats a nivell físic, intel·lectual, sensorial i de salut 

mental.  

La ciutat no pot crear barreres a la participació en igualtat de condicions 

per a tothom, tingui les capacitats que tingui. 

Salut mental 

Posem èmfasi en la persona i no en la discapacitat. 

Expressions no 

respectuoses 

Propostes Reflexions 

discapacitat/ 

incapacitat 

Persona amb diversi-

tat funcional/ perso-

na amb discapacitat/

el nom de la persona 

Una persona sense discapacitat 

no és “normal” vers una perso-

na que té discapacitat. El con-

cepte “normalitat” és discrimi-

natori i excloent. 

Evitar expressions que fan refe-

rència a la capacitat in-

tel·lectual i/o cognitiva d’una 

persona d’una manera pejorati-

va i invalidant i estigmatitzant.  

Deficient, mon-

gòlic, retrassat, 

subnormal, 

defecte de  

naixement 

persona amb disca-

pacitat intel·lectual o 

cognitiva 

minusvàlid,   

invàlid, paralí-

tic, coix, dismi-

nuït 

persona amb disca-

pacitat física/        

persona amb mobili-

tat reduïda 

el cec/ invident 

el sord/ el sord-

mut/ el sordcec 

persona cega/  

amb ceguesa 

persona sorda/  

amb sordesa 

Les persones sordes no són mu-

des. 

llenguatge de 

signes 

llengua de signes La llengua de signes catalana 

(LSC) acompleix totes les funci-

ons comunicatives que la distin-

geixen com a llengua. 

Una de cada quatre persones experimentarà un problema de salut mental al 

llarg de la seva vida. 

El trastorn mental no necessàriament disminueix ni deteriora les facultats 

mentals, sinó que més aviat les altera de forma esporàdica. 

Cal evitar les terminologies amb connotacions negatives associades a pro-

moure i perpetuar l’estigma de la salut mental en el nostre entorn i quotidia-

nitat. 

Un ús no inclusiu de la comunicació dificulta la convivència i alimenta 

un estigma que parteix del desconeixement i dels prejudicis.  

Evitem-ho! 

Expressions  

no respectuoses 

Propostes Reflexions 

boig, dement, pirat, per-

torbat, trastornat, 

malalt mental, esquizo-

frènic 

persona que té un diag-

nòstic de... /           

persona que conviu amb 

un trastorn mental 

Som molt més que un 

diagnòstic mèdic. 

El tractament i recupera-

ció d’una persona que 

conviu amb un trastorn 

mental són possibles. 
reclòs/ tancat en un ma-

nicomi/ intern en un 

psiquiàtric 

Pacient o persona usuària 

de centres de salut mental  

o centre de dia/ en ingrés 

hospitalari/ persona en 

procés de recuperació 

“Vivim una situació  

esquizofrènica” 

“Vivim una situació com-

plexa/ canviant” 

Evitem expressions i me-

tàfores que estigmatitzin 

o frivolitzin la salut men-

tal. 
“Sembles bipolar” “Ets molt voluble” 

“Avui estic depre” “Avui tinc el dia trist” 


