
Manifest 6 de novembre de 2020 

 

 

Avui alguns alumnes hem vingut vestits amb faldilla per manifestar-nos.  

 

El tema dels estereotips de gènere està en plena ebullició, ja que en aquesta 

societat a ple segle XXI segueixen havent-hi moltíssimes diferències en quant a 

quina roba es considera “adequada” per cada gènere. Per què hem de viure 

amb aquesta diferencia tan notòria? Per què no som capaços d’acceptar que 

una faldilla no té gènere? És molt trist que encara avui dia no siguem capaços 

d’acceptar que un noi porti faldilla o vagi maquillat. ¿I tot això per què? ¿Pel 

simple fet que són coses que s’han considerat femenines? Aquests estereotips 

han d’acabar ja, hem de ser lliures per a poder vestir com vulguem i sobretot 

hem de lluitar pels nostres drets avui i cada dia. 

 

Vosaltres penseu que una peça de roba té gènere?, un color?, fins i tot un 

esport? Doncs no, no sempre hem de seguir o ens hem de creure el que diu la 

societat, no sempre ens hem de quedar dins de la comoditat per por que ens 

qüestionin o ens critiquin. Hem de fer el que vulguem i no per això la gent té 

dret a criticar-nos ni a jutjar-nos. Com li va passar al Maikel, el que va crear 

aquest gran moviment, aquesta meravellosa persona que va ser insultada, 

jutjada i portada al psicòleg pel fet de portar faldilla, pel fet de voler trencar amb 

els estereotips  i per voler ser lliure dins d’aquesta presó de societat. 

 

El que s’ha estat reindinvicant aquests dies i del que estem parlant avui no és 

que els nois hagin d’anar amb faldilles o no, cadascú te els seus gustos i potser 

a un li agrada i a l’altre no. Estem parlant de que és una cosa que ja hauria 

d’estar normalitzada i que hem de normalitzar, estem parlant de que si un noi 

vol anar amb faldilla se senti amb llibertat d’anar-hi sense rebre crítiques ni 

burles ni mirades innecessàries.  

 

Igual que a una noia no la critiquen quan porta pantalons, no veiem la 

necessitat de criticar a un noi per portar una faldilla, o a una noia quan vesteix 

amb “roba de noi” , dient que  és  molt masculina. Amb aquesta reivindicació 

ens agradaria posar de manifest que tothom és lliure de vestir-se amb 

qualsevol peça de roba sense ser criticat ni posar-hi etiquetes.  

 

Sé que molts us estareu rient per com anem vestits els nois avui. Només us 

voldria dir que abans de criticar o riure sapigueu per què es fa. Tota la gent que 

em vingut amb faldilles recriminem l’actitud d’alguns de vosaltres, perquè sé 

que molts pensareu que portar faldilla és de noia o de “maricon” i la veritat és 

que no. Cadascú és lliure de portar el que li vingui de gust. 

 

Gràcies per la vostra atenció. 


