
Objectius

3, 2, 1... Play!

El Guirigall Dividiu la classe en grups de treball formats per 
cinc o sis persones. Ara sí, endavant!
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 • Conscienciar sobre diverses injustícies so-
cials i promoure una major implicació en la 
denúncia i resolució d’aquestes. 

 • Reflexionar sobre el tàndem “poder-dones”, 
així com naturalitzar el lideratge femení i 
establir nous referents.

Assaig sobre la ceguesa,
de José Saramago

1. La metàfora que José Saramago ens presen-
ta amb Assaig sobre la ceguesa em sembla 
brillant. A vosaltres també? Estic especialment 
contenta perquè aquest llibre m’ha permés 
conéixer algú com Mila Font (@MSF_MilaFont), 
la delegada de Metges Sense Fronteres a la 
Comunitat Valenciana. “La indiferència és una 
epidèmia de la societat i el mosquit de la igno-
rància és el transmissor. La vacuna és l’educació 
i la informació. La cura és la humanitat”, em diu. 
Tant de bo totes les persones ho tinguérem tan 
clar i fórem tan compromeses com ella, veritat?
Mila treballa, sobretot, en matèria de migració i 
conflictes armats, però les problemàtiques en-
front de les quals ens fem les cegues i els cecs 
són moltíssimes!

 • En primer lloc, penseu en clau de proximitat: 
davant quines injustícies quotidianes mireu 
cap a un altre costat en lloc d’actuar? És el 
moment de sincerar-vos amb el vostre grup i 
adonar-vos d’allò que podeu millorar al vostre 
entorn.

 • Ara, extrapoleu aquesta qüestió a gran escala: 
quins temes importants són eludits per la 
societat i, per tant, no es resolen de manera 
definitiva? Trieu-ne un i documenteu-lo bé: 
en què consisteix, quin és l’origen, quines són 
les persones implicades, quines iniciatives 
s’han promogut sobre aquest tema (si n’hi ha), 
quines serien les possibles solucions....

Prepareu una exposició sobre això d’uns 10 
minuts de durada, aproximadament. Ja sabeu 
que qualsevol material (fotografies, vídeos, esta-
dístiques, infografies...) serà més que benvingut 
si ajuda a transmetre millor la informació a les 
companyes i els companys. Així aconseguireu 
llevar-vos mútuament eixa bena que, en molts 
sentits, portem als ulls!
2. Resulta que molts altres llibres parlen de la 
ceguesa, com explica Eugenio Viñas 
(@eugeniovinas) al programa de ràdio: 
https://goo.gl/9sZDNC Vos repte a trobar més 
exemples per a inspirar noves lectures!

https://goo.gl/o3N25H



Autoexploració

Connexió 3.0

Ves a vore’l!

Et convide a treballar de forma personal: pensar 
i investigar pel teu compte et pot ajudar a conéi-
xer-te millor!

La vida ja no es concep sense les xarxes socials. 
M’agradaria explorar aquest món amb tu i aprofi-
tar-lo per a innovar!

“No és que ens quedéssim cecs, sinó que som cecs, cecs que, 
veient-hi, no hi veuen”

– Assaig sobre la ceguesa, José Saramago

No és casualitat que el personatge principal 
d’Assaig sobre la ceguesa, l’única persona que 
manté la visió durant l’epidèmia, siga una dona. 
Jo tinc la convicció que José Saramago ens 
volia fer reflexionar sobre el lideratge femení. 
Per això, al programa de televisió parle amb 
l’advocada Robyn Gutiérrez (@rockin_robyn), 
que forma part de la junta directiva de l’Associ-
ació d’Empresàries i Professionals de València 
(EVAP). Ella defensa que nosaltres no som 
menys ambicioses que els homes, sinó que no 
tenim problemes d’ego. En conseqüència, no 
ens importa estar al capdavant d’un projecte o 
una situació i no ser-ne protagonistes. T’havies 
parat a pensar això alguna vegada? 

L’artista encarregada del mural sobre aquesta 
novel·la, Alejandra de la Torre (@alejandradela-
torrework), s’inspira en la “ceguesa blanca” de 
la societat actual que veu més marcada: la falta 
d’empatia. Quina diries tu que és l’“epidèmia” 
del segle XXI? Observa el teu voltant, detecta’n 

Carrer Hospital
Mislata (València)

Veure en Google Maps 

M’agradaria que ho feres arran d’Una habitació 
pròpia per a formar-te una opinió fonamen-
tada: busca al teu entorn una coneguda que 
exercisca una funció de poder o un càrrec 
directiu al seu treball i pregunta-li sobre la seua 
experiència. Per exemple, quina trajectòria ha 
tingut, quines dificultats ha trobat pel camí, 
quines diferències detecta en comparació amb 
els companys masculins... Enregistra-ho en 
àudio o vídeo per a presentar aquest testimoni 
a la resta de la classe. Una vegada compartits 
tots els treballs individuals, haureu de participar 
en un debat col·lectiu sobre com seria un món 
dirigit per dones. Aleshores tindràs arguments 
de sobra per a defensar les teues idees!

els símptomes i explica breument la teua opinió 
amb una publicació en xarxes socials: Insta-
gram o Twitter, com preferisques! Menciona el 
perfil oficial del programa (@unahpropiaapunt) 
perquè puga llegir-te. Potser, d’aquesta manera, 
òbrigues els ulls de molta gent!


