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Perspectiva de gènere en l’àmbit de la salut
 

TIPUS DE 
PROPOSTA

TEMES

A QUI

Teatre

Gènere
LGTBI
Racisme

Professionals de la salut



NUS som una cooperativa sense afany de lucre integrada per un equip
interdisciplinar de professionals de les arts escèniques, el món socio-educatiu, i
l'economia feminista. Desenvolupem accions i processos transformadors amb
perspectiva feminista i comunitària, des de la creativitat i la cura, per tractar
temàtiques socials i visibilitzar i transformar les relacions de poder.

NUS és coneguda per la seva llarga trajectòria en teatre social però també per les
seves accions formatives, facilitacions i assessoraments en l’àmbit de l’economia
social i solidària de l'educació, la salut o amb els professionals de les arts escèniques.
NUS ofereix accions i processos des de l’experiència i amb garantia d’èxit, però
també és un col�lectiu àvid de nous reptes.
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Generar impacte en les persones destinatàries: En la docència obtenim més impacte amb
formacions externes i/o activitats de tipus testimonial/performance.
Generar coneixement pràctic: Situar i aterrar el coneixement teòric en la pràctica quotidiana.
Afavorir el debat i la participació entre les professionals.

Per a abordar la incorporació de la perspectiva de gènere en l'àmbit de la salut, presentem una
Acció de formació-debat basada en vivències i casos quotidians, que tenen lloc en hospitals i
centres de salut.
 
La proposta presenta vàries "escenes" o casos simulats, que ens acosten a diversos moments
que es viuen en la quotidianitat d’un hospital o centre de salut, i algunes d'elles específicament
en el servei de ginecologia i obstetrícia. A partir de la simulació, engeguem un debat molt
participatiu i vivencial entre professionals, que ens ajudarà a  explorar com la socialització
patriarcal s’escola també en el sector de la salut, i què podem fer per transformar-ho.

Punts Destacats

Adaptabilitat de la proposta
Tot i que les escenes es situen en un servei de ginecologia, el focus del debat es posa en les
relacions i l’atenció humana a les pacients; en aquest sentit les històries es poden emmarcar en
altres serveis i funcionen també per a treballar-les des d’altres disciplines.
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1.La simulació “Fàtima i Gràcia” posa el focus en l'atenció a pacients en consulta i en la reproducció
d'estereotips masclistes en l'atenció a dones: d'on venen aquestes actituds i com es viuen entre els
professionals? Analitzem com la socialització patriarcal afecta tant a professionals com a pacients, i quines
mesures i pràctiques ajuden a establir relacions de confiança. 

2. “Els nivells” aborda els diferents rols i jerarquies de poder entre professionals d’un mateix servei, en el
moment que cal prendre decisions difícils. L'escena mostra un cas en que cal decidir si "es punxa la bossa"
d'una dona que està de part, i els arguments dels personatges ens ajudaran a reflexionar sobre la voluntat de
la pacient, l'evidència científica o pràctiques vinculades a la violència obstètrica. Permet posar el focus tant en
les relacions entre professionals, com la relació amb la dona i les seves possibilitats de presa de decisió. 

3. “Crida a l’anestesista” ens mostra actituds i pràctiques masclistes tant d'un professional cap a les seves
companyes dones, com cap a les pacients. Es mostren prejudicis i estereotips cap a professions "menys
valorades socialment" o tradicionalment "associades a dones", com pràctiques no respectuoses cap a l'atenció
d'una dona en el moment del part, com per exemple: manca de comunicació, minimització o ridiculització del
dolor de part, manca d'empatia, sobre intervenció mèdica, etc. 

Salut i Teatre és una proposta modular, de 2h de durada, que es construeix escollint 3
escenificacions de les 7 proposades. Cada una d’elles aborda les temàtiques que especifiquem a
continuació: 
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4. En la simulació “No hi ha batec” ens trobem davant d'un cas de mort perinatal. A través del debat, explorem
amb les professionals les estratègies de cura i atenció al dol perinatal. L'escena, posa el focus en "com donar
males notícies" i és adaptable a altres disciplines mèdiques.

5. “Treu-te les calcetes” posa el focus en l'atenció a persones LGTBIQ. Explora la manca de coneixement que
sol haver-hi respecte les dissidències de gènere i la reproducció d'estereotips, i quines mesures i pràctiques
poden afavorir una atenció respectuosa i específica a les persones d'aquests col�lectius. 

6. En la simulació “Vostè no té res” es treballa el biax de gènere exostent en l’atenció als i les pacients,
especialment en el moment de consulta i d'establir diagnòstics. Ens permet explorar els imaginaris
estereotipats que podem tenir sobre la salut d'homes i dones, com és necessari incorporar la perspectiva de
gènere també en la recerca i investigacions, així com compartir bones pràctiques en clau d'atenció.  

7. “L'ascensor” posa el focus en el masclisme que es pot produïr entre professionals, emfatitzant en aquells
comentaris i actituds sovint identificats com a "bromes" o com a "no tant importants".  Al mateix temps,
permet explorar les dificultats que tenim per a fer-hi front quan aquestes venen de persones properes amb qui
treballem, i com aquesta dificultat té tambéun component macrosocial. 
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"Després de la teoria ho podem posar en pràctica, i
des del punt de vista de docent té molt impacte".

 
Ma Carmen Medina, Obstetra i Docent Hospital de Sant Pau   

 

FITXA TÈCNICA

Espai | Acció de petit format d’interior (teatre o sala d'actes)
Destinatàries | Recomanat per a professionals de l’àmbit de la salut
Idioma | En català i/o en castellà. 
Durada |  2h amb 3 escenes (a escollir entre 7)
Participants | mínim 15, màxim 100
Muntatge i desmuntatge | 1hora muntar i 30 minuts desmuntar (adaptable)
Superfície d’espai recomanada: 10m x 5 m (ideal si és una tarima o escenari petit)
Cadires | segons el nombre de participants

"Quan us vaig veure a vosaltres, va ser ‘és això el que
buscàvem’

Maria Llavoré, Llevadora i Docent Hospital de Sant Pau   
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A q u e s t  é s  u n
e s p e c t a c l e  q u e
e s  p o t  a d a p t a r .

SI  TENS UNA PROPOSTA
CONCRETA,
CONTACTA’NS!
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V O L S  v e u r e  u n
e x e m p l e ?  

DESCARREGA'T  L 'ESTUDI
DE CAS DE L 'HOSPITAL
DE SANT PAU AQUÍ
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