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Vicent Tornero Soriano, portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals, presenta per a la seua 
aprovació la següent 

MOCIÓ SOBRE JOGUETS NO SEXISTES I NO VIOLENTS 

Mitjançant el present escrit, i en ús de les atribucions que els confereix el Reglament 
d'Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals vigent 

MANIFESTA 

Per als xiquets i xiquetes, el joc és aquella activitat mitjançant la qual es coneix i explora el 
seu entorn. En concret, el joc simbòlic és el que desenvolupa una imitació de models i 
pautes de comportament. Podríem dir que jugant s'aprèn a viure, utilitzant els joguets com 
a miniatures del món real. És per açò, que els joguets en si són tremendament importants 
en la vida dels xiquets i xiquetes així com la utilització que es permeta d'ells. 

Decidir amb quins joguets han de jugar els nostres xiquets i xiquetes depèn de la unitat 
familiar a la qual pertanyen, però no hem de passar per alt que també depèn del que se'ns 
ofereix i de com se'ns ofereix com a societat, sobretot des dels mitjans de comunicació, bé 
siguen televisius o campanyes de màrqueting en paper. 

Açò fa que realitzem una reflexió sobre el context que estem vivint i de les situacions que 
volem atallar i quin escenari volem aconseguir. Quant a l'anàlisi actual, arribem ràpidament 
a la conclusió que se segueix perpetuant els models tradicionals de la feminitat i 
masculinitat, ensenyant a les xiquetes a ser princeses, convidant-les al joc simbòlic de les 
tasques de la llar, de la maternitat o a prioritzar la cura de la bellesa; enfront de la motivació 
que es fa als xiquets a ser els herois, els més forts, els més esportistes, amb un alt grau de 
competitivitat en totes les àrees d’ “acció”. 

No obstant açò, les nostres xiquetes i xiquets mereixen viure una adultesa en una societat 
en igualtat d'oportunitats i menys violenta, on l'empatia, la capacitat de diàleg i l'enteniment 
deixen a un costat a les formes autoritàries i agressives de relacionar-se i solucionar els 
conflictes. 

Les Administracions són les primeres responsables a adoptar mesures proactives que 
incentiven aqueix canvi social i, és per açò que, com en altres ocasions, des d'aquest Grup 
Municipal, s'apel·la a l'Equip de Govern local a actuar en aquest àmbit. 

SOL·LICITA 

1. Que l'Ajuntament de Canals a través de les regidories delegades d'educació i promoció 
econòmica engegue una campanya de sensibilització de joguets no sexistes i no violents a 
partir del següent decàleg: 
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DECÀLEG 

PER UN JOGUET NO SEXISTA I NO VIOLENT 
1.- El joc és lliure i espontani. No hi ha joguets de xiquets i xiquetes (ni colors). Intenta evitar els 
joguets que transmeten eixa idea. 
2.- Educar també és fer una bona elecció de joguets. Escull amb encert, tenint en compte que 
siguen segurs, concorden amb l'edat i estiguen lliures de prejudicis sexistes. 
3.- Cooperant i compartint espais ensenyes a les xiquetes i xiquets a construir un món més lliure, 
igualitari. Tria joguets que reunisquen xiquets i xiquetes, si comparteixen jocs avui, compartiran 
treballs i responsabilitats demà. 
4.- Cerca jocs i joguets que potencien la igualtat en la participació i el desenvolupament de 
sentiments i afectes. Amb joguets que propicien la cooperació els ensenyaràs a construir un món 
més igualitari. 
5. Educa per a resoldre problemes de forma positiva i constructiva. Evita joguets, jocs i videojocs 
violents. 
6.- Propicia jocs i joguets que estimulen les capacitats i habilitats de les xiquetes i xiquets, que 
faciliten la reunió i el joc en grup; tant jocs tranquils i manuals com els quals fomenten l'activitat 
física. 
7.- Compta amb les opinions dels xiquets i xiquetes, amb els seus gustos i preferències, però fugint 
de la influència de la publicitat i l'associació a rols tradicionals. És important escoltar-los, no ignorar 
les seues peticions, però tampoc “dir-los a tot que sí”. La publicitat, a voltes, mostra valors i imatges 
diferents al que volem ensenyar-los. 
8.- Cada persona és un món, escull joguets que reflectisquen la diversitat de cada persona. 
9.- No et deixes portar. Denuncia la publicitat sexista i les actituds que encasellen a les xiquetes i 
xiquets i els seus joguets de forma estereotipada. 
10.- És important que els adults dediquem temps i atenció als nostres xiquets i xiquetes. Supervisa i 
sigues partícip dels seus jocs i lectures, acompanyant-los en el seu creixement. Jugant aprenem a 
ser iguals: amb la igualtat no es juga. 

2. Repartir aquest decàleg entre els comerços de la població i a l’associació de comerciants local, 
Associem. 

3. Repartir aquest decàleg entre les escoles de la població. perquè la comunitat educativa puga fer-
se ressò i desenvolupen les seues pròpies iniciatives sobre aquest tema. 

4. Realitzar una proposta de treball en aquesta línia que incloga activitats i/o xarrades tant a les 
escoles com a la població en general. 

5. Donar trasllat dels acords als governs de superior instància (Diputació, Generalitat i govern 
espanyol) per incentivar-los a prendre mesures en la mateixa línia. 

Canals, a 27 de novembre de 2017 

Vicent Tornero 
Portaveu del Grup Municipal Reiniciem Canals 
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