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 PREFACI     

Prefaci
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¡Hola!

Benvingut! És estupend tenir-te a bord en la nostra campanya 
contra el racisme tant en el futbol com en la societat. 
Participaràs en el programa escolar de la Unió Europea 
“Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme”.

El futbol uneix a milers de persones cada dia, des de clubs 
amateurs fins a clubs professionals, des dels camps de futbol 
de cada poble fins als estadis més grans d'Europa, tots units per 
una passió única. En un món moltes vegades dividit, l'esport i en 
particular el futbol té el poder d'unir a les persones.

La diversitat significa reconèixer que cada persona és diferent 
i té diferents experiències, habilitats i necessitats. Perquè això 
ocórrega, l'educació adquireix molta importància. A vegades, 
fins i tot avui dia, la gent és tractada malament per les seves 
creences i cultura, d'on vénen o el que poden semblar- a això 
se'n diu discriminació. Racisme és una de les formes més 
comuns de discriminació en el futbol i en la societat, així que 
és realment important unir-nos i aprendre a expressar que el 
racisme mai serà acceptat-no importa on i qui puguem ser.

Aquest workbook és part d'un projecte anti-racista i anti-
discriminatori de 24 mesos. En el projecte participen diferents 
clubs de futbol. A través del programa explicarem que és el 
racisme i altres tipus de discriminació, d'on ve, com afecta altres 
persones, i com la societat pot treballar unida perquè en un 
futur no torni a ocórrer. Esperem que el projecte mostri que si 
romanem units el racisme es pot combatre i que junts serem 
més forts.

Estàs preparat per a unir-te a aquest viatge? 
Junts fem que les nostres veus se sentin, 
junts li mostrarem la targeta vermella al racisme 
perquè  #diversitywins
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Dóna suport a la campanya en les 
teves xarxes socials.Publica la teva 
foto o comentari i utilitza:
#SRTRCEU
#showracismtheredcardeu
#diversitywins

UNEIX-TE A 
NOSALTRES. 
MOSTRA-LI LA 
TARGETA VERMELLA 
AL RACISME
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CONTRACTE

Data:

Nom:

Signatura:

Nom:

Signatura:

Promet que 
des d'avui ho faré tan bé 
com sigui possible per a:

• Lluitar activament contra el racisme: si sents a algú sent racista o dient 
comentaris feridors, dí alguna cosa sobre aquest tema. Explica’ls el que has 
après durant aquestes lliçons- insultar a algú o ser racista avui, pot tenir 
repercussions en un futur. Tracta a la gent com a tu t'agradaria ser tractat.

• Acceptar als altres pel que són: intenta no jutjar als altres pel que semblen. 
Les nostres diferències és el que ens fan únics- això és diversitat i hauria de 
celebrar-se. Intenta conèixer a les persones primer i accepta que no tothom 

 és igual.

• Ser inclusiu: Acceptant que no tothom té els mateixos antecedents culturals 
ni comparteix les mateixes creences i opinions. Avui dia, vivim en una societat 
multicultural, hauran més i més comunitats diferents al llarg dels anys, però 
a vegades és bo descobrir que després de tot, la cultura d'uns altres no és tan 
diferent com la nostra.

• La meva comunitat: Convida a uns altres a ser part del teu equip de futbol, 
 a participar en el joc al qual estiguis jugant, no importa el color de la seva pell, 

la seva religió, nacionalitat o cultura.
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CAPÍTOL 1 

L'objectiu d'aquest llibre és debatre el tòpic del racisme i altres 
formes de discriminació i crear un ambient segur per a tots on 
compartir els seus pensaments i experiències.

En el debat en classe, parlarem sobre les teves expectatives i que 
esperes aprendre en participar en el programa escolar “Mostra-li 
la Targeta Vermella al Racisme UE”

En el passat, vaig sentir jugadors de futbol 
parlant sobre racisme i de com eren ignorats. 
Honestament? En aquell moment pensava que 
el racisme en el futbol no era un gran problema. 
“No passa a Europa”, és el que sempre m'he 
dit a mi mateix/a quan sentia a algú parlant de 
racisme.

Quan altres persones em van contar que havien 
viscut situacions racistes a Espanya, no podia 
creure que era veritat. La ràbia que aquestes 
persones havien dins probablement tenia a 
veure més amb el seu caràcter que amb una 
altra cosa.

Al pas dels anys, vaig començar a pensar 
diferent. Al principi vaig pensar “això passa 
realment a Espanya?”

La meva opinió va canviar completament 
quan veient un partit local , vaig sentir la gent 
dient coses desagradables sobre els jugadors i 
insultant-los en relació a qui eren i d'on venien. 

Joves de diferents cultures estaven sent insultats 
des de les graderies i els àrbitres no van fer res 
sobre aquest tema.

Després, vaig pensar sobre el que havia 
escoltat i em va fer pensar en la meva pròpia 
experiència. Cada dia estava enfrontant-me als 
meus propis prejudicis.

La dona marroquina en l'autobús que va 
resultar ser una respectada professora en una 
de les universitats més famoses del país, el noi 
hindú que vaig pensar que estava tocant música 
al carrer per a guanyar diners i és actualment 
professor de música en una de les escoles de 
teatre més excepcionals d'Europa.

Quan després, a l'octubre i novembre de 2019, 
durant els partits de la fase de classificació 
per a l'Eurocopa 2020 van ocórrer alguns 
incidents racistes, vaig tornar a pensar en 
aquestes persones que m'havien parlat de la 
discriminació.

HISTÒRIA
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CAPÍTOL 2 

En la lliçó d'avui parlarem sobre que entenem que és el 
racisme i com pot afectar als altres. Desafortunadament, el 
racisme es dóna en la nostra societat, futbol i fins i tot en 
escoles. És important que tu participis en el debat d'aquest 
tòpic amb els altres i a més facis alguna cosa sobre aquest 
tema. Abans de començar aquesta lliçó, farem una activitat 
anomenada “Paper arrugat”

Abans de començar amb altres activitats durant el dia 
d'avui, primer reflexionarem sobre què és el racisme i com 
podem reconèixer-lo. Com saps si algú o alguna cosa és 
racista? A vegades pot ser difícil reconèixer el racisme, 
especialment si tu no ets l'objectiu. El problema és que 
algunes persones són molt racistes, mentre uns altres 
poden comportar-se de manera racista sense intenció de 
ferir a altres persones.

Aquí tenim alguns exemples de racisme que poden ocórrer 
en futbol i en escoles. Alguna vegada has vist o viscut una 
cosa així?

• Riure's de la roba, el menjar o l'aspecte d'una persona  
 que ve d'una cultura diferent
• Fer bromes de persones que són 
 d'un grup etnic diferent
• Riure's dels accents o noms d'algunes persones
• Dir-li a algú “Torna al teu país”

Escriu en el teu workbook que penses que és el racisme 
i les raons per les quals les persones voluntària o 
involuntàriament són racistes.
i les raons per les quals les persones voluntària o 
involuntàriament són racistes.

RACISME, QUÈ ÉS?
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CAPÍTOL 2 

Racisme és...

   Per a ajudar-te una mica et diem que hi ha quatre raons principals 

   per les quals la gent pot ser racista.

Per diferències en…

1

2

3

4

Vegem el que has escrit. 
Farem un debat amb 
tota la classe per a 
comparar el que pensem 
que és el racisme i el que 
realment significa.
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CAPÍTOL 2 

Color de pell, nacionalitat, religió i cultura

El racisme pot tenir múltiples i diferents formes i ocorre en molts 
llocs. Inclou prejudicis, discriminació i exclusió pel color de pell 
d'algú, la seva religió, nacionalitat o cultura. Les persones poden 
ser etiquetades i discriminades per això.

Ens prepararem per a la següent activitat. Aneu al centre de 
l'aula i posar-vos en fila un al costat de l'altre. Se't dirà de 
moure't a l'esquerra o a la dreta de la classe durant aquesta 
activitat.

Just acabem d'aprendre que la gent és discriminada en base 
del seu color de pell, religió, nacionalitat o cultura. A vegades 
les persones diuen que estan sent discriminades per la seva 
raça. En el passat, les persones creien que havien diferents 
races de persones, havien persones que tenien les mateixes 
característiques com el tipus de pèl, color de pell, caràcter i 
habilitat. El racisme es basa en la creença que unes certes 

races són superiors a unes altres. Les persones no neixen amb 
idees racistes, es converteixen.

Al llarg dels anys, s'ha provat que hi ha una única raça humana, 
a la qual tots nosaltres pertanyem. Sabem ara que tots tenim un 
potencial similar , ningú és millor que ningú. Només hi ha una 
raça - la raça humana!

Potser t'és difícil imaginar com es pot sentir una persona a la 
qual se li tracta de manera diferent. Ha arribat el moment de ser 
més actius! L'activitat “Ulls marrons, ulls verds” ens permetrà 
entendre si sentim que és just o no, ser vists com una raça 
inferior a unes altres.

CAP A LA DRETA, CAP A l'ESQUERRA
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CAPÍTOL 2 

EN EL CAMP DE FUTBOL
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David és el màxim golejador de l'equip juvenil 
del València CF. Aquest dissabte juguen a casa 
un partit molt important contra un equip difícil. 
Alguns pares vénen a veure el partit i animar a 
l'equip.

Als 5 minuts de començar el partit, un company 
d'equip li passa la pilota a David que regateja 
a dos dels seus rivals i és capaç de xutar a 
porteria, encara que la pilota es va lluny. “Ets un 
fracàs! Ets un fracàs noi negre!” crida el porter 
de l'altre equip. David se sorprèn del que li han 
dit i es pregunta si algun dels seus companys 
també ho ha sentit.

Durant la primera meitat, el València CF domina 
el partit. David rep la pilota una altra vegada, 
regateja prop de l'àrea de penalty i l'entrenador 
li crida “Passa la pilota David, Xavier està sol!”. 
Triant anar ell mateix pel gol, David regateja 
a un altre adversari, tira a porteria i fica gol. 
L'entrenador li crida “Gran gol David, però la 
pròxima vegada mira també altres opcions, 
Xavier estava lliure. Jugarem en equip”.

En el descans, l'entrenador junta a tot l'equip 
per a parlar de la primera meitat i com poden 

continuar jugant bé en la segona meitat. 
L'entrenador s'adona que David està més callat 
de l'habitual sense prestar molta atenció. 
L'entrenador li pregunta per què i David conta 
el que va passar amb el porter de l'altre equip 
que li va dir que era un “fracàs” i li va dir “noi 
negre”, mentre els seus companys d'equip li 
escolten.

La segona part comença, però aquesta vegada 
no està anant molt bé per a David i els seus 
companys d'equip. Diverses confusions en 
defensa permeten als seus oponents marcar 
dos gols en cinc minuts. Lluitant per prendre 
possessió, David finalment aconsegueix robar 
la pilota, regatejant una altra vegada fins a 
arribar a la porteria rival. Tria no passar la 
pilota als seus companys i acaba perdent la 
pilota. “Ni tan sols saps jugar, negre” li diu 
el porter rient-se. David ha tingut suficients 
comentaris.

David corre cap al porter i li empeny amb ràbia. 
L'entrenador decideix substituir a David, dient-
li que necessita calmar-se.

HISTÒRIA
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CAPÍTOL 2 
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Parla sobre les experiències que has escrit amb els teus companys. Només parla de les experiències que vulguis 
comptar. Si no vols, només escolta les històries dels teus companys. Comparteix amb els teus companys que va 
ocórrer, que cosa vas pensar i que es podria haver fet.

Has viscut alguna vegada una situació com aquesta? 
Quin paper vas tenir? Vas ser víctima, veres algun 
incident racista, vas ajudar a algú o vas ser tu qui 
va causar l'incident?

Just acabes de llegir la història de David. Respon a les següents preguntes i escriu el que penses.

3 Què creus que s'hauria d'haver fet?

4 Què faries tu si veiessis una situació 
com aquesta?

5 Què hauria d'haver fet l'entrenador 
de David?

6 Què creus que podrien haver fet els 
companys de David i els espectadors?

2 Comprens per què David està enfadat?

1 Què penses de la situació?
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En aquesta lliçó hem utilitzat les paraules racisme, prejudici, 
discriminació i exclusió. Abans de continuar amb altres lliçons, 
estaria bé entendre aquests termes una mica millor.
T'ajudarà a enfrontar-te a unes certes situacions de la teva vida.

•  Prejudici:
Significa jutjar a algú o alguna cosa sense evidència o raó. Els 
prejudicis es fan moltes vegades a grups de persones.

• Discriminació: 
Els prejudicis es refereixen a la forma en la qual penses, la 
discriminació a la forma en què actues. Significa que, basant-te 
en un prejudici, tractes a les persones de manera diferent.

• Exclusió:  
Deixar a una persona o grup fora d'alguna decisió o activitat.

Paper arrugat
Al principi d'aquesta lliçó et demanàrem arrugar un paper. 
Ara acabes d'estirar les arrugues del teu paper tant com has 
pogut. Vas aconseguir que s'anessin totes les arrugues? 
Sembla diferent el teu paper ara que al principi de la lliçó?

Aquesta peça de paper es pot utilitzar per a veure l'impacte que 
té en una persona que li cridis de manera despectiva o com 
afecta el racisme en les persones. Els records poden romandre al 
nostre cap per molt de temps i a vegades mai desapareixen, just 
com les arrugues en el teu paper.Sembla diferent el teu paper ara que al principi de la lliçó?

Aquesta peça de paper es pot utilitzar per a veure l'impacte que Aquesta peça de paper es pot utilitzar per a veure l'impacte que 
té en una persona que li cridis de manera despectiva o com té en una persona que li cridis de manera despectiva o com 
afecta el racisme en les persones. Els records poden romandre al afecta el racisme en les persones. Els records poden romandre al 
nostre cap per molt de temps i a vegades mai desapareixen, just nostre cap per molt de temps i a vegades mai desapareixen, just 
com les arrugues en el teu paper.

Mostra-li la Targeta Vermella al RacismeMostra-li la Targeta Vermella al RacismeMostra-li la Targeta Vermella al Racisme18

QUÈ ÉS IMPORTANT PER A MI?

Aquest espai es pot usar per a escriure el que has après avui i que t'agradaria recordar.



19

CAPÍTOL 3 
DIFERÈNCIES 
I SIMILITUDS 
ENTRE 
NOSALTRES

CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 CAPÍTOL 3 
DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES DIFERÈNCIES 
I SIMILITUDS I SIMILITUDS I SIMILITUDS I SIMILITUDS I SIMILITUDS 



20 Mostra-li la Targeta Vermella al Racisme  Programa educatiu workbook

CAPÍTOL 3

En l'última classe, vam aprendre sobre el racisme: què és, d'on ve 
i com fa sentir a les persones. Vam poder experimentar a través 
d'algunes tasques si és just o no ser tractat de manera diferent 
depenent del color de la teva pell, religió, nacionalitat o cultura. 
També vam aprendre que, en el passat, la gent creia que hi havia 
diferents races pel que el racisme es basa en la creença de la 
superioritat d'una raça enfront de les altres. No obstant això, 
també vam poder aprendre que no naixem amb idees racistes, 
sinó que les aprenem, raó per la qual el que estem aprenent ara és 
tan important!

Ets capaç de veure-ho des de fora?
Tothom és diferent! Fins i tot entre bessons, un serà diferent a 
l'altre. Hi ha diferències que poden veure's amb facilitat: hi ha 
persones que poden ser més altes i altres més baixes, persones 
que poden tenir un to de pell clara i altres que tenen un to de pell 

fosc. Es pot tenir els cabells rossos, castanys, pèl-roig o negre. 
Però també tenim moltes altres diferències que no són tan fàcils 
de veure: per exemple, el que a tu et diverteix fer, com és el teu 
menjar preferit o si t'agraden els nois o les noies.

No obstant això, també hi ha moltes similituds entre les 
persones: pots, per exemple, escoltar el mateix tipus de música 
o que t'encanti el mateix esport, compartir la mateixa religió 
o portar el mateix tipus de roba. Una similitud molt important 
entre nosaltres és que a la majoria de les persones ens agrada 
sentir-nos que pertanyem a alguna cosa i no ens agrada ser 
exclosos.

Per a poder experimentar alguna de les diferències i similituds 
entre nosaltres, farem una activitat anomenada “Fes un grup”.

Un dels punts que hem vist en el programa és el prejudici. Fins 
aquí, hem après que el prejudici significa jutjar a algú o alguna 
cosa sense tenir prova o raó per fer-ho. Abans que puguem parlar 
del tema, és important que pensem en alguns exemples.

Tens algun tipus de prejudici? Escriu-los en un foli.

Sovint, els prejudicis determinen com ens comportem i 
interactuem els uns amb els altres. Per a poder entendre aquest 
concepte millor, us donem dos exemples:

“Es necessita fer dos equips per a un partit de futbol-7: cinc 
jugadors i el porter han estat triats. Només hi ha altres dos 
jugadors més per ser triats, un és una noia i l'altre un noi i només 
pots triar a un”.

Tu no saps si la noia sap o no jugar a futbol, però creus que les 
noies no saben jugar a futbol i que els nois sí i per això tries al noi. 
Pensar que el noi serà millor que la noia, és un prejudici. La noia no 
ha pogut demostrar del que és capaç, per la qual cosa no hi ha raó 
o evidència que ens demostri que el noi jugarà millor.

Moltes vegades ens comportem d'una manera determinada 
a causa dels prejudicis. Les persones són tractades de manera 
diferent per aquests prejudicis que tenim i tractar a la gent de 
manera diferent pot portar a la discriminació.

Tornem a l'exemple anterior: es pensa que el noi el farà millor 
que la noia, la qual cosa és un prejudici; en el moment en el qual 
la noia no és triada per aquest motiu i el noi sí, és discriminació 
basada en el gènere. Prejudici és la part pensant, triar a un en 
compte de l'altre per l'aparença és un acte que crea discriminació.

L'altre exemple: ara s'han de formar altres dos equips. Queden 
dos jugadors per a ser triats: un té 10 anys i l'altre, 15. Un prejudici 
seria pensar que el major jugués millor, pel mer fet de ser major.

De nou, no hi ha prova que ho faci millor que el jugador de 10 
anys. Tots dos no han mostrat les seves qualitats i ningú ha dit 
quants anys porten jugant al futbol. Però clar, el jugador major ha 
d'haver estat jugant més temps, veritat?

En el moment en què l'equip tria a aquest jugador per aquesta raó, 
se'n diria discriminació basada en l'edat.

Per què diem que és discriminació basada en l'edat o el gènere?

Els prejudicis normalment es relacionen amb veure als altres com 
a grups. Una de les característiques que conformen aquests grups 
es realça en comparació a les altres moltes característiques que té 
aquest grup. En el primer exemple, ens hem concentrat en el fet 
que per ser una noia no sàpiga jugar a futbol. Posem l'atenció en 
el seu gènere, mentre pot ser la més ràpida, la que millor tècnica 
té o més experiència, però li hem parat atenció només a una de 
les seves característiques (el seu gènere) descurant totes les altres 
que pot tenir.

Tindrem una xerrada sobre com ens veiem com a grup i a quin 
podríem pertànyer.

PREJUDICIS – ALGUNA COSA QUE TOTS TENIM

20
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CAPÍTOL 3

AVÍS!

Tots tenim prejudicis. Els exemples ens ensenyen que tractar a 
la gent de manera diferent o actuar d'una determinada manera 
a causa dels prejudicis es diu discriminació. Tornem al primer 
exemple una última vegada: el teu prejudici et porta a pensar que 
ella no sap jugar i per això tries al noi. Com creus que ella es pot 
sentir en veure que no se li ha triat en cap equip per aquest motiu? 
Posem en pràctica una activitat per a experimentar com se sent 
pel fet de ser tractat de manera diferent a uns altres.

Moment de test! Vegem que hem après avui. En uns moments, 
sereu dividits en grups més petits i rebreu una sèrie de noms i 
descripcions. Aquestes descripcions són sobre la personalitat 
de cadascun. El teu grup ha de crear el seu propi equip de futbol 
basat en les descripcions esmentades en la llista. Escriviu en la 
cartolina la composició de l'equip i presenteu-ho a la resta de la 
classe.

CREA EL TEU PROPI EQUIP

Què és important per a mi?



CAPÍTOL 4
RELIGIÓ 
I SÍMBOLS
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La paraula religió és una d'aquestes paraules que escoltem 
contínuament però que normalment no pensem en el seu 
significat. Una religió és un conjunt de creences que està 
compresa per un grup de persones. Hi ha moltes religions 
diferents, cadascuna amb un conjunt de creences diferents. 
Les creences estan normalment vinculades a un déu o déus, 
però algunes religions no tenen déus. Alguna cosa que totes les 
religions tenen en comú és que ajuden els seus creients a trobar 
un sentit en aquest món: d'on ve el món?, què passa després 
de la mort? La majoria de les religions ofereixen una resposta a 
cadascuna d'aquestes preguntes.

Sabies que hi ha milers de religions diferents en el món? 
Això significa que la gent del teu voltant pot ser que tingui 
creences diferents a les teves. Donem un cop d'ull 
a les religions més practicades en el món.

Pots nomenar algunes religions de les quals hagis sentit 
parlar? 

Quina és la religió principal que es practica al teu país?

La religió t'ensenya una varietat de pràctiques que usar en 
el teu dia a dia, com per exemple ser amable amb els altres, 
comptar la veritat o resar. Moltes religions tenen tradicions 
diferents, com assistir a una església o una mesquita, 
celebrar festes religioses o vestir robes específiques de cada 
religió.

Se t'ocorre alguna tradició? Potser dins de la teva pròpia 
religió o en altres religions? 

Nomena festes tradicionals o dies especials depenent 
de cada religió (per exemple, Nadal, Setmana Santa…) :

Nomena rituals tradicionals depenent de cada religió :

Nomena vestimentes tradicionals depenent de cada 
religió :

Nomena regles tradicionals o regulacions    
(per exemple, codis de vestimenta) :
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En grups més petits, es repartiran 30 targetes per a fer una 
activitat anomenada “Religions del món”. Cada targeta forma 
part d'un grup de 5 targetes que haureu d'agrupar. El conjunt 
de cinc targetes hauria de contenir: una carta amb el nom d'una 
religió del món, una targeta amb una petita descripció i dades 
sobre aquesta, una targeta amb un símbol a la qual pertany 
aquesta religió, una targeta amb el nom del símbol i una targeta 
amb algunes tradicions que pertanyen a aquesta religió.

Ja has sentit algunes coses sobre les religions més grans, per la 
qual cosa hauries de saber una mica més del que sabies quan vas 
començar aquesta classe. Posem a prova el teu coneixement 
per a veure quant t'has 
familiaritzat amb el tema:

Contesta les següents preguntes fent un cercle 
sobre vertader o fals: 

1.  L'hinduisme és la tercera religió més gran del món:

VERTADER     |     FALS ?
2.  Qualsevol persona es pot convertir al judaisme

VERTADER     |     FALS ?
3.  La cristiandat ensenya que Mohammed és 
 el missatger de Déu

VERTADER     |     FALS ?
4.  Una vaca és un animal sagrat per a l'hinduisme 

VERTADER     |     FALS ?
6.  Els Sikhs creuen que hi ha diversos déus que 
 poden adoptar formes diferents

VERTADER     |     FALS ?

QUIZ

començar aquesta classe. Posem a prova el teu coneixement començar aquesta classe. Posem a prova el teu coneixement 
per a veure quant t'has per a veure quant t'has 
familiaritzat amb el tema:familiaritzat amb el tema:

CAPÍTOL 4

QUIZ
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Ara que ja coneixem dades bàsiques sobre les religions del 
món - ets capaç de nomenar algunes similituds entre totes elles?

Pots nomenar algunes?

La gent normalment pensa que les religions són completament 
diferents les unes de les altres. Però ara que has comparat les 
religions del món, pots comprovar que no són tan diferents les 
unes de les altres després de tot. 

Què és important per a mi?



SESSION 3 & 4

CAPÍTOL 5
LGBT+, HOMO- 
I TRANSFÒBIA
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Capítol 5

Les persones es troben amb desigualtats per ser com són, el 
que semblen o a qui estimen. Alguns sofreixen bullying, no són 
acceptats en treballs i en alguns països fins se'ls nega ajuda 
mèdica. En la lliçó d'avui aprendrem sobre els col·lectius LGBT+ 
i sobre l'homofòbia i la transfòbia. Aquesta lliçó t'ajudarà a 
comprendre els termes i a comprendre't millor a tu mateix i a les 
persones del teu voltant.

Diferències i similituds entre nosaltres
En el capítol 3, parlem sobre la idea que cadascun és diferent 
i que no totes aquestes diferències particulars eren visibles 
en l'exterior. En uns segons, es mostraran diverses imatges de 
famosos. Ets capaç de trobar les similituds i les diferències?
Com acabem de descobrir, hi ha molt més que només ser 
home, dona o qualsevol altra classe de gènere. Aquests 
gèneres són assignats en néixer, però no sempre et conten la 
història completa. En molts països, ser gai, lesbiana, bisexual o 
transgènere (LGBT+) significa viure en constant discriminació. 
Aquesta discriminació està basada en l'orientació sexual i la 
identitat de gènere. Aquests temes sonen bastant complexos 
veritat?
Potser és millor començar mostrant el que signifiquen i oferir-te 
alguns coneixements sobre això.

La majoria de nosaltres confon el sexe, el gènere, la identitat de 
gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual.

El sexe és un factor biològic, es neix home o dona. El gènere 
és una etiqueta. Aquesta etiqueta és la que el doctor t'atorga 
en néixer i aquest gènere està escrit en la teva partida de 
naixement. Cada cultura té els seus estàndards sobre com cada 
persona hauria de comportar-se depenent del seu gènere, 
la qual cosa es denomina, normes de gènere. Es basen en 
expectacions sobre com un gènere ha d'actuar i estan basades 
en el sexe dels individus. Un d'aquests exemples podria ser el fet 
que s'espera que les dones portin vestits.
La identitat de gènere és com et sents amb el teu cos. Aquest 
sentiment pot o no correspondre amb el sexe de l'individu i no 
sempre s'alinea amb la idea que la resta pot tenir de l'individu. 
A vegades et sents com un noi malgrat tenir un cos de noia i 
viceversa. També hi ha persones que no s'identifiquen amb cap 
dels dos gèneres. Només senten el que són en el moment. El 
gènere és el que sents, sense importar els atributs físics.
L'expressió de gènere és com cadascun expressa el seu gènere 
mitjançant la roba, pèl o maquillatge.

L'orientació sexual és relativa al sexe que atregui a la persona 
i a les relacions que l'individu tingui. L'orientació sexual de 
cadascun és lliure i individual i depèn de cadascun com vulguin 
definir-se. Per a algunes persones aquesta orientació sexual pot 
fins i tot variar al llarg de la seva vida.

Les orientacions sexuals inclouen: 

Lesbianes – Dones que se senten atretes per altres dones
Gai – Persones atretes per membres del mateix sexe. En aquest 
col·lectiu també s'inclou el lesbianisme.
Bisexual – Quan l'individu se sent atret tant per homes 
com dones.
Pansexual – Aquest col·lectiu se sent atret per persones sense 
importar el seu gènere.
Asexual – Aquest col·lectiu no sent cap mena d'atracció per cap 
dels gèneres.

Com podeu observar hem definit la L, la G i la B de LGBT. La T 
correspon al col·lectiu transsexual. Els transsexuals són aquelles 
persones la identitat de gènere de les quals és diferent al seu 
sexe en néixer. Un doctor estableix el nostre sexe d'acord amb 
el cos que tenim en néixer. No totes les persones transsexuals 
s'identifiquen amb els gèneres masculí o femení. Algunes 
persones d'aquest col·lectiu s'identifiquen amb més d'un gènere 
mentre que unes altres no s'identifiquen amb cap gènere.

El signe + representa altres identitats de gènere, expressions 
i orientacions que existeixen, com ara gènere no binari, 
intersexual i asexual.

Ara és el moment d'esmentar aquelles persones que no se senten 
descrites com a éssers humans amb cap dels col·lectius esmentats 
prèviament. A algunes persones no els agrada que se'ls etiqueti o 
se'ls vinculi a cap col·lectiu. Realment depèn d'un mateix, la decisió 
de com vol ser etiquetat o vinculat com a ésser humà.

comprendre els termes i a comprendre't millor a tu mateix i a les 
persones del teu voltant.

Diferències i similituds entre nosaltres
En el capítol 3, parlem sobre la idea que cadascun és diferent 
i que no totes aquestes diferències particulars eren visibles 
en l'exterior. En uns segons, es mostraran diverses imatges de 
famosos. Ets capaç de trobar les similituds i les diferències?
Com acabem de descobrir, hi ha molt més que només ser 
home, dona o qualsevol altra classe de gènere. Aquests 
gèneres són assignats en néixer, però no sempre et conten la 
història completa. En molts països, ser gai, lesbiana, bisexual o 
transgènere (LGBT+) significa viure en constant discriminació. 
Aquesta discriminació està basada en l'orientació sexual i la 
identitat de gènere. Aquests temes sonen bastant complexos 
veritat?
Potser és millor començar mostrant el que signifiquen i oferir-te 
alguns coneixements sobre això.

La majoria de nosaltres confon el sexe, el gènere, la identitat de 
gènere, l'expressió de gènere i l'orientació sexual.

El sexe és un factor biològic, es neix home o dona. El gènere 
és una etiqueta. Aquesta etiqueta és la que el doctor t'atorga 
en néixer i aquest gènere està escrit en la teva partida de 
naixement. Cada cultura té els seus estàndards sobre com cada 
persona hauria de comportar-se depenent del seu gènere, 
la qual cosa es denomina, normes de gènere. Es basen en 
expectacions sobre com un gènere ha d'actuar i estan basades 
en el sexe dels individus. Un d'aquests exemples podria ser el fet 
que s'espera que les dones portin vestits.
La identitat de gènere és com et sents amb el teu cos. Aquest 
sentiment pot o no correspondre amb el sexe de l'individu i no 
sempre s'alinea amb la idea que la resta pot tenir de l'individu. 
A vegades et sents com un noi malgrat tenir un cos de noia i 
viceversa. També hi ha persones que no s'identifiquen amb cap 
dels dos gèneres. Només senten el que són en el moment. El 
gènere és el que sents, sense importar els atributs físics.
L'expressió de gènere és com cadascun expressa el seu gènere 
mitjançant la roba, pèl o maquillatge.

L'orientació sexual és relativa al sexe que atregui a la persona 
i a les relacions que l'individu tingui. L'orientació sexual de 
cadascun és lliure i individual i depèn de cadascun com vulguin 
definir-se. Per a algunes persones aquesta orientació sexual pot 
fins i tot variar al llarg de la seva vida.

UNA TARGETA , DUES TARGETES

Ara que tenim alguns coneixements sobre els diferents 
col·lectius és el moment de jugar a un joc anomenat “Una 
targeta, dues targetes”. En grups petits rebreu una baralla de 
cartes. Haureu de relacionar els termes relacionats amb la 
comunitat LGBT+ amb les cartes que els defineixen.
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1.  Era il·legal pertànyer al col·lectiu LGBT+ 
 a Andorra en els anys 60.

VERTADER     |     FALS ?
2.  Tothom té una etiqueta

VERTADER     |     FALS ?
3.  La gent pertanyent al col·lectiu LGBT+ 
 es pot casar

VERTADER     |     FALS ?
4.  A Andorra, els col·lectius LGBT+ tenen els  
 mateixos drets que els col·lectius heterosexuals.

VERTADER     |     FALS ?
5.  La bandera de l'orgull va ser creada perquè   
 semblés un arc de Sant Martí per a ressaltar la  
 inclusivitat, diversitat i unitat del moviment LGBT+

VERTADER     |     FALS ?
6.  Andorra és un dels països més segurs per a la  
 gent del col·lectiu LGBT+

VERTADER     |     FALS ?
7.  Les persones del col·lectiu LGBT+ poden 
 adoptar fills a Andorra

VERTADER     |     FALS ?
8.  No hi ha persones del col·lectiu LGBT+ 
 que siguin aficionades al futbol

VERTADER     |     FALS ?
9.  La majoria de gent té amics, familiars, etcètera,  
 que pertanyen als col·lectius LGBT+

VERTADER     |     FALS ?
10.  Pertànyer a un col·lectiu LGBT+ és una cosa normal

VERTADER     |     FALS ?

QUIZ
És moment de QUIZ! És moment de saber si heu estat 
parant atenció. Llegiu les següents qüestions i feu 
un cercle si creieu que són vertaderes o falses. Junts 
corregirem les preguntes amb la classe per a saber si 
heu respost de manera correcta.

Què és important per a mi?

HOMOFÒBIA

Les persones que pertanyen al col·lectiu LGBT+ tendeixen 
a ser discriminades, anomenades noms amb connotacions 
despectives i tractats de manera diferent, només per ser com 
són. Hi ha persones que tenen pensaments d'odi i menyspreen 
a la gent que pertany als col·lectius que se senten atrets pel 
mateix sexe o a les persones transsexuals. Hi ha fins i tot termes 
per a aquests sentiments, es tracta de la transfòbia i l'homofòbia. 
Aquests dos termes concerneixen la gent amb prejudicis i 
discriminació contra les lesbianes, les persones gais, bisexuals 
i persones transsexuals. Algunes vegades aquests prejudicis 
poden ser no intencionats, però això no significa que no pugui 
ferir els sentiments de les persones d'aquests col·lectius.
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Què és important per a mi?

Durant la història, les persones que tenien poques coses en comú, 
posaven les seves diferències a un costat en estar en un estadi ple 
o en un camp. L'esport té el poder d'unificar i ajuntar a les persones.

Sembla que tant els esports com els esdeveniments esportius 
creen un espai on el respecte i el treball en equip s'anteposen a la 
intolerància i l'exclusió, on es pot animar als nostres equips sense 
importar el color de la seva pell o fixar-nos en el seu cognom. Però, 
és això realment cert?

El racisme i la discriminació també poden ocórrer en l'esport. Malgrat 
que l'esport té el poder d'unir a les persones, mentre hi hagi racisme i 
discriminació en la societat, també serà present en els esports.
El futbol és un esport molt accessible i un joc per a tots, sense 
importar les diferències culturals.

Desgraciadament, el racisme i la discriminació 
poden ocórrer tant en el futbol professional com 
en el futbol bas. Poden ocórrer mitjançant càntics 
i cançons des de la graderia. En la seva majoria, 
aquests càntics solen ser de suport als jugadors i a 
l'equip, però en algunes ocasions una minoria de 
fans realitzen càntics que poden resultar ofensius 
per a algun membre de l'equip rival. Has escoltat 
algun d'aquests en un estadi de futbol?
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Des que era una nena petita el somni de Marta 
era jugar al futbol. Ella resava cada dia perquè els 
seus somnis es convertissin en realitat. També, 
entrenava tots els dies en el seu club i sempre 
s'assegurava d'haver acabat els seus deures.

Les seves amigues a l'escola no entenien a què es 
devia tant d'interès pel futbol ni perquè passava 
tot el seu temps lliure entrenant.

Per què entrenes sempre en el teu temps lliure? 
Li preguntaven les seves amigues.

“És una pèrdua de temps i energia en aquest 
estúpid somni teu que mai es complirà!” va 
comentar un company de la seva classe.

Al principi Marta podia respondre a la pregunta 
sense cap classe de problema i sense pensar-s'ho 
dues vegades.

Ella sabia el que volia i com arribar fins allí. No 
obstant això, conforme passava el temps, aquella 
pregunta es va fer més difícil de respondre. Un dia 
una amiga de Marta li va preguntar “Per què no 
oblides el teu estúpid somni i véns al cinema amb 
nosaltres?”. Marta volia anar i estava cansada 
de passar el seu temps lliure entrenant, així que 
va decidir no assistir a l'entrenament i anar al 
cinema amb les seves amigues. Conforme van 
avançar les setmanes, això va començar a ocórrer 
més sovint i així Marta va començar a deixar de 
costat el seu somni de ser jugadora de futbol.

Va començar a perdre interès en l'escola i l'única 
cosa que feia era quedar amb les seves amigues.

Quan estava acabant l'institut, Marta es va 
adonar del seu error en haver deixat de costat 
el seu somni. El seu rendiment escolar era baix 
i no va poder accedir a la universitat. Es va 
convertir en una persona que lamentava totes 
les oportunitats que havia perdut amb el pas del 
temps i no trobava un somni que li motivés.

Un dia el seu pare li va dir “recorde que una 
vegada tenies un somni amb el qual estaves 
compromesa i en el qual vas posar un gran 
esforç”. Marta es va sentir pitjor amb la decisió 
que havia pres i de la forma en la qual s'havia 
comportat. Per això, es va prometre a si mateixa 
que canviaria i que aconseguiria que els seus 
pares se sentissin orgullosos d'ella.

L'endemà va anar al club i li va preguntar al seu 
antic entrenador si podia jugar una altra vegada. 
Content, l'entrenador va accedir si prometia 
esforçar-se al màxim. En començar de nou, Marta 
va descobrir el que l'apassionava el futbol i va 
fer tot el que va ser a la seva mà per a millorar i 
aconseguir els seus objectius.

Marta va descobrir que el treball dur era una 
recompensa en si mateixa. Anys més tard, es va 
convertir en una jugadora de futbol professional a 
Europa. Al final d'un dels seus partits, una jove es 
va acostar a ella i li va preguntar què havia fet per 
a convertir-se en una jugadora professional.

“Bé, tot va començar amb un somni. Sempre has 
de tenir somnis i mai donar els teus somnis per 
perduts”.

ELS SOMNIS

Els somnis són una de les coses més boniques del món. 
El més bonic dels somnis és que no importa de quin país o cultura siguis, 
tots tenim els nostres propis somnis.

Vegem els somnis que té cadascun.

Des que era una nena petita el somni de Marta 

HISTÒRIA



CAPÍTOL 7
SECUNDANT 
JUNTS 
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#DIVERSITYWINS
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Ara que les classes han acabat, només queda una cosa més 
per fer: participar en una competició! Esperem que recordis tot 
l'après en les classes i que tinguis més consciència del racisme 
i la diversitat i el que pot afectar les persones. També esperem 
que puguis adaptar persones d'una altra cultura al teu entorn i 
que tractis a tothom per igual.

Ens agradaria que intentis crear un pòster demostrant tot el que 
has après durant el programa “La diversitat guanya”. Volem que 
siguis el més creatiu possible i que mostris els teus coneixements 
sobre la diversitat. El teu pòster pot incloure una targeta 
vermella, un poema, una frase cèlebre o un dibuix, qualsevol 
cosa que pensis que mostra els coneixements que has après.

La competició serà entre totes les escoles que han participat en 
el programa. El teu disseny serà jutjat per un comitè d'experts, 
que decidiran quin pòster és el guanyador. El guanyador serà la 
persona que tingui una major capacitat per a demostrar el que 
ha après durant el programa i que mostri totes les activitats que 
s'han realitzat durant la campanya “Mostra-li la Targeta Vermella 
al Racisme”, perquè #diversitywins. 
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HE APRÈS…

34

He après…

El que canviaré és…

En aquesta pàgina pots escriure tot el que has après i el que vols canviar després dels coneixements adquirits 
durant el programa.

HE APRÈS…
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La diversitat guanya amb el programa “Mostra-li la 
Targeta Vermella al Racisme”, és un programa antiracista 
i antidiscriminatori de 24 mesos de durada, utilitzant l'alt 
estatus del futbol en l'actualitat per a ajudar a combatre el 
racisme i altres formes de discriminació existents en la societat 
actual.

El programa espera augmentar la conscienciació cap a la 
diversitat i promoure la cohesió social.

Mostraràs la targeta vermella al racisme? Uneix-te ara!

SOBRE EL PROGRAMA

ESCANEJA AQUÍ!

( JUNTS FEM QUE LES NOSTRES VEUS SE SENTIN, 
JUNTS LI MOSTRAREM LA TARGETA VERMELLA Al RACISME PERQUÈ LA DIVERSITAT GUANYA. )
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