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L’AUTODETERMINACIÓ DELS COSSOS. 

 

1. PUNT  6 DEL MANIFEST  

 Dret al propi cos i no a la violència de gènere.  

2. TEMÀTICA:  

L’autodeterminació dels cossos. 

 - De qui és el meu cos?   - EL MEU COS ÉS MEU! 

Aquesta afirmació tan simple i tan evident, té tota una sèrie d’implicacions personals, socials, 
polítiques, econòmiques, psicològiques, educatives, mèdiques.... que ja no són tant simples ni tant 
evidents per a tothom.  

En diverses situacions la nostra societat, en nom de la cultura, la moral, la religió els costums, ens 
nega a les dones el dret al propi cos 
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3. EXPOSICIÓ, DIAGNÒSTIC, REFLEXIÓ GENERAL  

El cos  és molt més que l’estructura física de tota persona, el cos és també acció, espai de 
vivències, de desig, de reflexió, de resistència i de canvi social, situat en diferents cruïlles 
econòmiques, polítiques, sexuals, estètiques i intel·lectuals. Així mateix, hem d’entendre el cos i la 
corporalitat no només com a suport on objectivar les diferents identitats si no com espai on les 
marques de gènere, raça, classe i ètnia es visibilitzen (o s’oculten). 

El cos de les dones, considerat en un sentit ampli, ens remet directament a les dones i el dret al 
propi cos ens remet als drets de les dones .  

Les dones al llarg de la historia han estat víctimes de múltiples colonitzacions : del seu temps, 
dels seus espais, dels seus sentiments, del seu físic, dels seus pensaments, dels seus 
sentiments,... Des que arribem a quest món se’ns socialitza de manera diferent. Se’ns dicta el que 
hem de fer i el que no hem de fer, on hem d’anar i on no, com hem de pensar, sentir, parlar, 
estimar .... 

Però, per què  passa tot això?  

En el transfons de totes aquestes prescripcions hi ha l’androcentrisme , l’home com a mida de 
totes les coses. El món es defineix en masculí i l’home s’atribueix la representació de la humanitat 
sencera. Aquesta manera de veure, representar i explicar el món, configura la societat, al temps 
que ens configura socialment. Un exemple d’això, serien els mitjans de comunicació que participen 
d’aquesta visió androcèntrica al tems que transmeten i perpetuen aquesta visió del món. 

L’antropocentrisme atorga una supremacia andrològica a l’home que persisteix fins als nostres 
dies. En aquest sentit, la teoria evolucionista mostra l’evolució de les espècies, des dels bípedes a 
la configuració de "homo sapiens", sense cap il·lustració de la dona com a etapa final del 
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desenvolupament. L'home apareix així, no solament com el constituent, sinó com el "referent" i 
controlador del món1, però a l’hora, que no té cura ni respecte per l’entorn.  

Així mateix, el patriarcat, com a forma d'organització política, econòmica, religiosa i social basada 
en la idea d'autoritat i lideratge de l'home, estructura totes les relacions socials i la forma 
d’entendre el món. Una definició més complerta sobre patriarcat ens la dóna Dolors Reguant: 

 “És una forma d’organització política, econòmica, religiosa i social basada en la idea 
d’autoritat i lideratge de l’home, on els homes tenen un predomini sobre les dones; el marit 
sobre l’esposa; el pares sobre la mare, els fills i les filles; dels vells sobre els joves i de la 
línia de descendència paterna sobre la materna. El patriarcat ha sorgit d’una presa de poder 
històric per part dels homes, que s’apropien de la sexualitat i la reproducció de les dones i 
del seu producte, els fills, creant al mateix temps un ordre simbòlic a través dels mites i la 
religió que el perpetuen com a única estructura possible2.” 

Les formes del patriarcat varien d’un país a altre. Poden ser més subtils o més brutals. A Europa el 
patriarcat utilitza instruments com els mitjans de comunicació, per mantenir els estereotips i rols 
sexuals, la discriminació laboral i econòmica, i sobretot la violència de gènere que segueix existint 
en les societats occidentals contemporànies en magnituds molt alarmants. 

Al nostre país la situació ha anat millorant durant les últimes dècades, sobretot, gràcies a les lluites 
feministes. Tot i així, aquests últims anys i amb la vinguda de governs conservadors, els drets de 
les dones estan patint una greu regressió.  

Això ens remet altre cop als DRETS DE LES DONES reconeguts en diferents tractats 
internacionals. Un dels més importants és la CEDAW (Convenció de la ONU obre la Eliminació de 
Totes les Formes de Discriminació envers la Dona) que entra en vigor el 3 de setembre del 1981. 
L’any 1984 l’estat espanyol ratifica la CEDAW. 

Però ja sabem que els reconeixements legals no sempre són suficients. Sovint cal molta feina 
portar-los a la pràctica i per ampliar-los. 

IDENTITATS SEXUALS I SEXUALITAT 

Totes les dones, dones lesbianes i trans tenen dret a decidir sobre el seu propi cos, sobre la seva 
vida i la seva sexualitat, tenen dret a l’autodeterminació  dels seus cossos. 

El dret a decidir sobre els propis cossos està per tant, fortament vinculat al dret a interrompre 
voluntàriament l’embaràs i a una sexualitat lliure  de judicis morals, polítics, socials, culturals i 
religiosos.  

En aquest sentit, el dreta al propi cos, és un dret humà, que es reivindica per superar pressions 
socials, rols imposats i cànons de bellesa que recauen sobre tots els cossos.  

Qualsevol mesura dirigida a limitar el dret d’autonomia  de les dones com a essers sexuals i com a 
ciutadanes de drets, és una forma de control i opressió i en conseqüència, una forma de violència.   

El patriarcat , concep la sexualitat de les dones de forma reduccionista amb una finalitat merament 
reproductiva i al servei del poder en el qual es fonamenta el binomi sexualitat-maternitat. Així 
mateix, el patriarcat, té una concepció binària de la sexualitat, encasellant home-dona, mascle-

                                                             
1 http://www.elintransigente.com/notas/2014/3/25/feminismo-antropocentrismo-cultural-problema-etico-antropologico-

bioetica-actual-237186.asp 

2 Reguant, Dolors La mujer no existe, Maite Canal, Bilbao,1996, citado en Sau Victoria, diccionario ideológico feminista, 

Icaria, barcelona 2001. 
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femella, amb un fort contingut moral fonamentat en una concepció tradicional i conservadora de la 
família i els valors que l’envolten.  

Des del feminisme, es reivindica la sexualitat com un acte de plaer, conscient, lliure i responsable. 
És des de la llibertat i el respecte a la diversitat de les identitats sexuals que es pot gaudir d’una 
plena sexualitat i un benestar.  

Propostes que venen de la teoria queer sobre la transexualitat i el transgènere, qüestionen les 
relacions entre “sexualitat, gènere i poder” i “sexualitat, identitat i conducta”, per superar la lògica 
hetronormativa i andorcèntrica del patriarcat, reconeixent l’existència de diferents opcions sexuals, i 
la diversitat d’identitats de gènere i de cossos, així com diferents formes de vivències sexuals.   

Així mateix, tant des de la teoria queer com dels moviments de lesbianes, gais, bisexuals i 
transsexuals (LGBT) es reivindica el reconeixement de les “sexualitats perifèriques”3 i intenten 
donar veu i fer visibles totes les identitats que han estat negades per l’androcentrisme.  

El patriarcat, des de la seva lògica sexual binària, ha volgut controlar i normativitzar els cossos i tot 
el que surt de la heteronormativtat es considera una patologia. De fet, encara és freqüent trobar 
declaracions, que provenen de sectors ultraconservadors, que associen l’homosexualitat a una 
malaltia4. 

En els darrers anys, les activistes trans i intersex reivindiquen la despatologització de la 
transexualitat  que encara està considerada com un “trastorn d’identitat sexual”. Des de la “Xarxa 
Internacional per la Despatologització Trans” demanen que la transexualitat desaparegui de la llista 
de malalties, així com també, l’abolició de tractaments de “normalització” binaria a les persones 
intersex o el lliure accés a tractaments hormonals i cirurgies, sense una tutela psiquiàtrica, entre 
altres revindicacions.  

En conclusió, existeix una imposició històrica carregada de continguts morals i religiosos que 
limiten les dones, lesbianes i trans a poder decidir sobre els seus propis cossos amb llibertat i 
autonomia i amb el ple gaudi i exercici dels drets sexuals.   

EL CULTE AL COS I ELS ARQUETIPS PATRIARCALS SOBRE E LS COSSOS 

Vivim a una cultura on el cos ha esdevingut molt important com a signe i expressió de la pròpia 
identitat.  

Mentre que a les societats tradicionals la identitat personal  era donada per la posició social de la 
persona, per la seva pertinença a una família, a un gremi professional.... , actualment, això va 
perdent força i ara és des del cos des d’on es construeix la nostra identitat personal. I és que el cos 
es converteix en una mena d’aparador d’estil de vida i d’estatus social de les persones, des d’on es 
mesura la capacitat d’autocontrol, de cura o fins i tot quines poden ser les opcions de consum 
individuals.  

Aprendre a controlar el  propi cos i el seu aspecte exterior és la primera escola de corporeïtat de la 
identitat i de la nostra imatge corporal. 

En el “culte al cos ” invertim una quantitat considerable de diners i de temps per convertir el nostre 
cos en un producte social acceptable, dins d’un model etnocèntric i colonialista que fa perdre el 
sentit d’autovaloració del la nostra identitat corporal. 
                                                             
3 Les sexualitats perifèriques “són aquelles que traspassen la frontera de la sexualitat acceptada socialment: heterosexual, 

monògama, entre persones de la mateixa edat i classe, amb pràctiques sexuals suaus, que rebutja el sadomasoquisme, 

l'intercanvi de diners i el canvi de sexe.” (Fonseca & Quintero, 2009). 

4 “El nuevo cardenal español: "La homosexualidad es una deficiencia que se puede tratar"”. Eldiario.es, 19/01/2014. 

http://www.eldiario.es/andalucia/homosexualidad-deficiente-sexualidad-normalizar-tratamiento_0_219778276.html 
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Des de la majoria de mitjans de comunicació (publicitat, moda...) es promouen estils de vida , 
identitats  i patrons de bellesa corporal  que arriben a convertir-se en hegemònics. Aquets 
models estan associats amb valors relacionats amb el gènere. Entre aquests  valors destaquen: la 
joventut, la blancor de la pell,  la primesa, un poder adquisitiu alt que s’associa amb l’èxit social, la 
competitivitat, el “camaleonísme” o adaptabilitat, el caràcter submís i la mal·leabilitat del cos5. 
Seguint aquesta línia, la racialització  dels cossos estableix unes jerarquies entre els essers 
humans en base a unes característiques i trets corporals (color de pell, trets físics i corporals).  

El cos s’ha convertit en un signe de la identitat femenina que es defineix mitjançant la obediència a 
les normes de la “corporeitat”, l’estil de vida, el consum, i de manera molt important, l’adequació 
als estàndards homogenis de bellesa . L’anomenat “culte al cos” no és una qüestió fútil, ni una 
obsessió estètica superficial. La preocupació per assolir un cos segons els patrons estètics 
imperants obeeix a la necessitat de representar ideals socials i d’autoregular-se per assolir la 
integració social i una autoestima. 

La cura ben entesa del nostre cos també pot ser una font de salut, dignitat i plaer. És necessària 
una perspectiva crítica que ens ajudi a trobar l’equilibri entre salut i benestar. 

LA SALUT I LA MEDICALITZACIÓ DELS COSSOS  

Els drets de les dones són drets humans, i la salut és un dels més importants, concebut des d’una 
perspectiva de salut integral bio-psico-social, en un marc ecològic i sostenible que generi  equitat i 
s’enfronti a les desigualtats en salut6. 

Les desigualtats en la salut de les dones és també un indicador sobre la situació de subordinación 
de les dones en la nostra societat.  

Com a moltes altres esferes, com la social, política o econòmica, les dones han estat invisibles per 
la medicina. Això fa que des de el feminisme es qüestioni una ciència mèdica androcèntrica, 
basada en un model masculí i que ens haguem de plantejar els models de salut en ús. En aquest 
sentit, l’atenció sanitària a les dones exigeix una renovació de la ciència mèdica que incorpori una 
perspectiva de gènere que tingui en compte les diferències anatòmiques, biològiques i 
psicològiques entre dones i homes.  

A banda dels factors diferencials entre homes i dones com els genètics, biològics, fisiològics, 
endocrins o psicològics, les dones reben des de la infància uns missatges i uns valors associats al 
rol femení que generen expectatives molt altes (bones mares, bones esposes, bones en els 
estudis, en els llocs de treball, etc.) havent de demostrar  permanentment la seva vàlua. La gran 
desproporció entre aquests valors, les demandes externes, les condicions de treball, la 
discriminació, les dobles o triples jornades i els escassos recursos de què disposen, creen unes 
condicions de vida que tenen conseqüències sobre la salut física i mental de les dones. 

És per això que les dones han de trobar un equilibri entre el seu propi espai de cura i la de les 
altres persones que formen part de les seves vides.  

 Medicalització de la salut i dels cossos . Existeix una evident medicació de la salut i dels cossos 
de les dones en relació al dolor, l’anorèxia, la bellesa, la vellesa o la menopausa, per posar només 

                                                             
5 Soley-Beltran,Patricia. “Mujeres de ensueño”, La presentació social del cos.  Quaderns d’Antropologia, 26. Institut Català 

dAntropologia, Barcelona 2010. 

6 Xarxa de dones per la salut de Catalunya. “10 anys treballant per la salut de les dones”. Barcelona, 2008 
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alguns exemple. Els processos vitals, com l’embaràs o el part7, s’han tecnificat, passant per davant 
uns criteris mèdics que responen a concepcions socioculturals sexistes i patriarcals, fins a perdre la 
capacitat de gaudir o decidir sobre ells.  

 

4. DOCUMENTS PER A APROFUNDIR EN EL TEMA  

• Feminismos 15M.  “Sobre el derecho al aborto”. Madrid, marzo 2013. 

• Esteban Galarza, Mari Luz. “Identidades de género, feminismo, sexualidad y amor: Los cuerpos 
como agentes”. Política y Sociedad. Universidad País Vasco, 2009.  

• Fonseca Hernández, Carlos & Quintero Soto, María Luisa. “La Teoría Queer: la de-construcción 
de las sexualidades periféricas”. Sociológica. Universidad Autónoma del Estado de México, 
2009. 

• Coordinadora Feminista. “La transexualidad no es una enfermedad. ¡Stop Patologización 
Trans!” a  http://www.feministas.org/spip.php?article93 

• Soley-Beltran,Patricia. “Mujeres de ensueño”, La presentació social del cos.  Quaderns 
d’Antropologia, 26. Institut Català dAntropologia, Barcelona 2010. 

• Xarxa de dones per la salut de Catalunya. “10 anys treballant per la salut de les dones”. 
Barcelona, 2008. 

 
Pàgines web:  

• Associació contra l’anorèxia i la Bulímia 
www.acab.org 

• Ca la Dona: 
http://www.caladona.org/ 

• El dit a la nafra: 
http://elditalanafra.blogspot.com.es/ 

• La Bonne - Centre de Cultura de Dones Francesca Bon nemaison: 
http://www.caladona.org/ 

• Mujeres en red: 
http://www.mujeresenred.net/ 

• Tamaia: 
http://www.tamaia.org/ 

http://tamaiaviuresenseviolencia.blogspot.com.es/ 

• Xarxa de dones per la salut: 
http://www.xarxadedonesperlasalut.org/ 

 

                                                             
7 “L’OMS va qüestionar l’atenció que s’ofereix als hospitals a les dones i als nadons en aquells països on l’assistència al part es 

troba molt medicalitzada. Aquest és el nostre cas.” Xarxa de dones per la salut de Catalunya. “10 anys treballant per la salut 

de les dones”. Barcelona, 2008. 
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5. PROPOSTES D’ACCIÓ POLÍTICA 

 

5.1. Visibilitzar la realitat i les reivindicacions que proposa la “Xarxa Internacional per la 
Despatologització Trans”. 

5.2. Realitzar accions per visibilitzar l’impacte diferencial, en homes i en dones, de la 
medicalització de la salut,  així com també mostrar que hi ha símptomes diferencials entre 
homes i dones d’algunes malalties i que sovint s’invisibilitzen els de les dones.  

5.3. Visibilitzar bones pràctiques de mitjans de comunicació que no reprodueixen imatges 
ofensives i estereotipades de les dones i els cossos de les dones. 

5.4. Concienciar sobre les mirades del cos des de la racialització, l’antropocentrisme i 
l’androcentrisme que estan arrelades en l’actual model de societat. 

 

.  
6.- AUTORS: 
 
Aquest text és d’autoria col·lectiva: 

− L’han iniciat Montserrat Busquets i Montse Ortiz a partir de les idees i paraules d’altres dones 
que fa temps que treballen sobre el tema 

− Ha estat modificat, ampliat, corregit, enriquit, millorat.. a partir de les aportacions i debats de les 
dones de la sectorial de feminismes del procés constituent. 

− I esperem també poder incloure-hi les perspectives i punts de vista que es generin a partir del 
debat del conjunt del Procés constituent. 
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