
Problema que achega unha solución: Os estigmas, prexuízos, falsas concepcións e o tabú

aos que se ve sometida a menstruación así como as situacións ás que se ven expostas as

mulleres polo feito de menstruar (e de ser mulleres) esixe a realización de iniciativas de

sensibilización que teñan como solución a normalización desta, facendo posible que se poida

falar abertamente dela en todos os eidos da vida das persoas sen ningún tipo de estigma ou

tabú que desencadee no sometemento da muller.

Finalidade do proxecto: A finalidade deste proxecto é normalizar e visibilizar a

menstruación como un proceso biolóxico máis das mulleres e persoas menstruantes a nivel

social e institucional.

A quen beneficia?: Este proxecto de acción socioeducativa beneficia ás mulleres e ás

persoas menstruantes xa que se visibiliza como un proceso biolóxico dos seus corpos.

Ademais, tamén permite eliminar falsas concepcións, estigmas en torno a ela e dar voz ás

realidades influíntes en diversos aspectos da vida, empoderando así as mulleres participantes.

No caso dos homes participantes serviría para eliminar falsas concepcións e comprender este

proceso biolóxico que por medio da socialización diferenciada e dos roles de xénero non

teñen apenas coñecemento dela.

Tamén beneficia á sociedade en xeral no seu conxunto xa que con esta acción sensibilízase a

toda a poboación e normalízase a existencia desta, así como tamén se permite o coñecemento

deste tipo de metodoloxías participativas que poñen o foco na comunidade.

Liñas de traballo:

- Dar voz ás realidades persoais das mulleres en torno á menstruación.

- Crear coñecemento a través da participación cidadá.

- Adoptar unha visión crítica acerca dos modelos hexemónicos imperantes na

sociedade.

- Observar o cambio nas vivencias debido ás idades das persoas participantes

(intercambio de información interxeracional).

- Eliminar o estigma que sufre a menstruación e o tratamento desta.

- Contribuír a alcanzar a igualdade de xénero.

- Coñecer a cartografía social e os seus tipos como unha metodoloxía participativa e

comunitaria.



Material que precisamos: O material que se precisa é un dispositivo electrónico (móvil,

ordenador, tablet…) con conexión a Internet e dispoñer dunha conta de correo electrónico

Gmail.

Tamén, libros procedentes da Rede de Bibliotecas Municipais da Coruña que traten a

temática da que se está a mencionar.

Proceso: Esta acción vai consistir na realización dunha Cartografía emocional na cidade da

Coruña en torno á menstruación.

A primeira parte da acción vai consistir na explicación acerca das problemáticas que sufre a

menstruación e as mulleres na nosa sociedade e a relación que esta ten coas desigualdades de

xénero, así como a importancia de falar dela como algo normal, habitual e propio das

mulleres e das persoas menstruantes. Tamén se explicarán os obxectivos que se perseguen

con esta acción, pero todo isto adaptandoo ás idades de cada participante (por exemplo, no

caso das persoas participantes de idades máis novas ensinar libros con temática da

menstruación, ensinar películas ou libros tradicionais que traten a menstruación etc).

A continuación, como é habitual que esta metodoloxía non se coñeza entre a sociedade,

comezarase preguntando se saben o que é a cartografía social. En caso de que non saiban o

que é, preguntaraselles que lles suxire o nome e posteriormente procederase a explicar qué é a

cartografía social, que características en particular ten, cales son os seus obxectivos, algúns

tipos de cartografía social existentes, exemplos de tipos de cartografía social para axudar á

comprender de que se trata…

Unha vez visto esto, as persoas participantes poderán preguntar cuestións relativas a isto, así

como as dúbidas que poidan chegar a ter acerca desta metodoloxía. E todo isto, tamén tendo

en conta as idades de cada participante, explicandoo con maior ou menor complexidade en

función das súas idades.

A continuación, procederase a explicar que é en concreto a cartografía emocional así como os

obxectivos desta, e algún exemplo deste tipo de cartografía para axudar tamén a comprender

en que consiste xa que cada tipo ten unhas peculariedades (non se centran todas no mesmo

nin se plasma o mesmo).

Despois disto, é cando xa se lles suxire a participación nesta acción comentando tamén que se

trata dun proxecto interxeracional xa que participarán mulleres e homes de idades diversas e

procedentes dos clubs de lectura realizados na Biblioteca Municipal Durán Loriga. Unha vez

dito isto, procederase a explicar que é o que teñen que facer en concreto. É dicir, colocar



puntos no mapa da cidade da Coruña acompañado de experiencias relato que vivisen neses

puntos en torno á menstruación. Por exemplo, a primeira menstruación (lugar onde foi

acompañando de como se sentiron, se recordan que estaban facendo onde estaban…),

vivencias en torno á ela (algunha situación discriminatoria en torno a isto, prexuízos, falsas

concepcións, o afrontamento dela...), lugares onde as fixeron sentirse incómodas ou inseguras

por isto (en caso de que sexa así), a aparición da menopausia no caso das mulleres que xa

chegaran a ela (a súa experiencia…), lugar onde recordan a primeira vez que lle falaron dela

(en caso de que o recorden etc) e demais aspectos que sexan de utilidade para visibilizala.

Ademais tamén se lles indicará que estes relatos serán anónimos pero irán clasificados en

función de ser muller ou home para que se poida apreciar a diferenza nas vivencias,

situacións… así como tamén especificar a idade de cada participante xa que tamén se poderán

apreciar moitas diferenzas nas vivencias debido a que en décadas anteriores, a sensibilización

social nesta materia era aínda moito menor que na actualidade.

Unha vez comentado isto, procederase a explicar como participar na actividade (facendo un

exemplo para que observen como se pode realizar) e explicando que esta se realiza a través

de Google Drive debido á imposibilidade horaria de todas as persoas participantes para cadrar

unha hora e tamén mencionando en todo momento a confidencialidade e o anonimato da súa

participación.

Tras isto, a segunda parte consiste en que cada participante da acción procederá a realizar o

seu relato experiencia en torno á menstruación (o cal poderá ser grabado en audio) e

sinalando tamén as localizacións da Coruña onde experimentasen estas vivencias, así como

especificando a súa idade e cal é o xénero co que se identifican (home ou muller). Ademais,

tamén cabe destacar que nesta cartografía emocional visualmente tamén se poderá apreciar se

son home ou muller xa que as mulleres terán no mapa o símbolo da muller (♀) e os homes,

o símbolo do home (♂).

A terceira parte consistirá na visibilización desta acción na Biblioteca Municipal Durán

Loriga a través dunha mostra bibliográfica (que se fixo, relatos experiencia que hai…) así

como as conclusións as que se chega con esta cartografía emocional e o coñecemento

construido.




