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1.Introducció



Hola!
Si has agafat aquest dossier i et disposes a llegir-lo pot significar que:

A. Tens una associació i que, pot ser, tens interès en revisar fins a quin punt participes o no d’una associació 
igualitària entres dones i homes.

B. No participes de cap associació però t’interessa la temàtica.

C. No saps ni cóm ha aplegat aquest dossier a les teues mans però estàs avorrida o avorrit i tampoc penses que 
tingues res millor a fer.

 Si el teu cas és el primer, al dossier trobaràs una guia introductòria que et donarà algunes pautes a seguir per 
a realitzar un primer diagnòstic, a més d’algunes recomanacions, conceptes i informació que et poden ser de molta 
utilitat.

 Si el teu cas és el segon, la informació que ací et passem podria ser extrapolable a altres grups, com per 
exemple, et teu lloc de treball. A més a més, pots trobar informació que et resulte interessant.

 Si el teu cas és el tercer, sols podem dir-te que... has fet una bona elecció per passar l’estona! 
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què és
l’associacionisme 
juvenil

2.Conceptes bàsics 
per a una bona 
perspectiva de 
gènere 



 Pensem que el primer pas a l’hora de revisar les nostres associacions passaria per establir una base sobre 

el significat de molts conceptes i actituds que ens ajudaran a entendre què és allò que pretenem reconstruir i per 

què. A continuació us deixem un parell de definicions que creguem que us seran de molta utilitat. Totes elles estan 

extretes del “Breve diccionario coeducativo1” que ferventment vos convidem a inspeccionar ja que hi ha molts més 

termes que us agradarà conèixer. Cal dir que hem afegit algun comentari de la nostra collita.

Patriarcat

 Sistema familiar i social, ideològic i polític amb el que els homes, mitjançant la força, la pressió directa, els 

rituals, les tradicions, la llei, el llenguatge, les costums, l’educació i la divisió del treball, determinen quin és o no el 

paper que les dones deuen interpretar amb la finalitat d’estar, en tota circumstància, sotmeses al baró. Esta definició 

la va crear Adrianne Rich, sòls afegir que el patriarcat és el sistema que hui en dia regna a la nostra societat, però, 

pot ser, ja se n’havíeu adonat.

Masclisme

 Conjunt d’actituds, conductes, pràctiques socials i creences destinades a justificar i promoure el manteniment 

d’actituds discriminatòries contra les dones i contra aquells que tenen comportaments de tipus femení sense ser 

dones.
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Feminisme 

 Segons Rosario Carrasco i Ana Cubillo i que, evidentment, nosaltres compartim, és el moviment social, polític, 

filosòfic, econòmic, científic i cultural que denuncia, desvetlla i transgredeix el sistema social imperant, el patriarcat. 

El seu objectiu és la igualtat d’oportunitats entre homes i dones.

Igualtat

 En coeducació, s’entén com la igualtat de drets i oportunitats entre les persones, independentment del sexe 

al que pertanguen.

Discriminació de gènere 

 Situació de marginació sistemàtica vers les dones que està profundament arrelada a la societat patriarcal.

Accions positives

 Acte que pretén establir polítiques que donen a determinats grups socials, ètnics o que històricament hagen 

sofert discriminació a causa de les injustícies socials, un tracte preferent en l’accés o distribució de certs recursos 

o serveis, amb l’objectiu de millorar la qualitat de vida i de compensar-los pels perjudicis o la discriminació dels que 

varen ser víctimes al passat.
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Llenguatge no sexista

 El llenguatge sexista seria aquell que fomenta la discriminació de les dones, per exemple, utilitzant el masculí 

com a gènere gramatical que inclou el femení, invisibilitza les dones, associa allò masculí, universal i racional amb 

el subjecte baró com a representant d’allò humà, tracta pejorativament allò femení, etc. Per tant, el llenguatge no 

sexista seria aquell que contempla tant el sexe masculí com el femení, visibilitzant les dones i els seus papers a les 

distintes àrees de la societat. Un llenguatge just i inclusiu. 
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quines activitats 
poden realitzar3.Què passa amb 

les dones a les 
organitzacions?  



 Podríem considerar una associació com una reproducció en miniatura de la nostra societat, on es van a 

reproduir les formes i normes d’interrelacionar-se i comunicar-se entre persones. Si parem atenció no ens resultarà 

difícil adonar-nos de que, en converses on participen distintes persones de distints sexes, els homes ocupen un 

paper principal, acaparant més moments de conversa i utilitzant estratègies per tal de fer callar les veus femenines o 

apropiar-se dels seus discursos. Lògicament, moltes de les estratègies no s’usen de forma conscient i amb l’objectiu 

d’invisibilitzar les dones, simplement reprodueixen les conductes que han sigut apreses i reforçades per la resta del 

grup durant tants anys.

 També les dones participen d’aquests mètodes sense ser conscients, bé donant més pes a una opinió 

masculina pel fet de ser masculina, bé participant de les interrupcions a dones o bé sotmetent-se a aquestes 

estratègies de forma inconscient. No obstant, i malgrat la inconsciència, les dones senten un fort malestar que 

moltes vegades no saben explicar i que, fins i tot, duen a algunes dones a preferir callar i no opinar. Si no saps de 

què estem parlant prova de fer el següent mini-test, pensa si en alguna ocasió...:

...he fet un suggeriment que ningú ha tingut en compte. Seguidament, algun home ha fet el mateix suggeriment i tot 

el grup ha acceptat la seua proposta i l’ha rebuda com si fóra nova.
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...no he pogut acabar les meues argumentacions perquè m’han interromput (siga home o dona).

...he notat que havia d’avalar informació que jo aportava amb articles, opinions, informes, etc. d’altres persones, i, 

fins i tot, he pensat “menys mal que tinc Internet al mòbil”.

... a l’acabar d’explicar alguna cosa, un home ha afegit “Allò que ella vol dir és...”

 ...quan explicava alguna cosa, he notat que em miraven amb actitud paternalista o condescendent.

 

 

               

           ***

“
“

“

“
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 Totes aquestes conductes que fins al moment han estat invisibilitzades per la nostra pròpia legitimació, han 

començat a ser anomenades i no hi ha millor forma de nomenar que conceptualitzar. Parlem de...

Manterruption: 
 La definició que trobem a l’article “How Not to Be Manterrupted in Meetings” de la periodista Jessica Bennett 

a la revista Time, s’explica que consisteix en la interrupció innecessària d’un home a una dona. Aquest concepte i 

les seues repercussions queden molt més clares a l’article de Verne anomenat “Soy una mujer, no me interrumpas” 

escrit per Jaime Rubio Hancock.

Mansplaining: 
 Segons la Viquipèdia consistiria en explicar alguna cosa a algú, generalment un home a una dona, d’una 

forma condescendent i paternalista. Tenint en compte que pot ser que la persona que està rebent l’explicació, la 

dona, sap més que la persona que està explicant-la, l’home. Si voleu que se us quede més clar, podeu consultar el 

vídeo de “El tornillo 4x03: mansplaining” que fàcilment trobareu a Youtube.

Bropropriating:
 A l’article de Jessica Bennet abans anomenat s’inclou també aquest concepte que fa referència a l’apropiació 

de la idea d’una dona, traient crèdit d’ella. 
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com crear una 
associació juvenil

4.Un diagnòstic de 
gènere a les nostres 
associacions, pas 
per pas! 



 T’has fixat alguna vegada en qui ocupa quin càrrec a la teua associació? De nou, si fem un paral·lelisme de 

la nostra associació amb la societat, veurem com els càrrecs de màxima responsabilitat i poder estan sent ocupats 

per homes. Que no hi haja representació femenina als òrgans de poder es tradueix en que moltes de les necessitats 

de les dones queden en el desconeixement o silenciades.

Mira de reomplir la següent graella! 
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 Toca ara revisar els estatus de la teua associació. Si ja estan elaborats tracta de respondre a les següents 
preguntes. Si encara no els heu redactat, les preguntes vos serviran com a guia per a tindre una perspectiva de 
gènere més clara.

Denominació de l’associació: S’utilitza el llenguatge sexista?
 El nom de l’organisme que apareix a la imatge fomenta la invisibilització de les metgesses que participen en 
ell. Una alternativa integradora podria ser “Medicina sin fronteras” .

Dins dels fins o objectius de l’associació, a qui s’orienta? Es contempla en algun d’ells l’aconseguiment 
de la igualtat entre dones i homes?
 Donat que la igualtat entre dones i homes es planteja com un objectiu transversal, no estaria de més que 
apareguera als objectius de la vostra associació. Un exemple de bones pràctiques  seria el de l’associació “Proyecto 
noreste de Soria para el desarrollo rural integral” en el que el dotzè objectiu diu: “Col·laborar amb associacions, 
organitzacions no governamentals, entitats, obres socials i fundacions dintre i fóra de l’àmbit d’actuació de l’Associació 
en activitats relatives a la igualtat d’oportunitats[...]”

     

4.2.Revisió dels Estatus
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Dins de les activitats, es contempla alguna activitat destinada a fomentar la participació de les 
dones; foment de la igualtat d’oportunitats; visibilització del paper de los dones dins de l’àmbit 
de la vostra associació, etc.?

 De nou, utilitzem l’associació mencionada al punt anterior com a exemple de bones pràctiques, ja que al seu 

punt 9 es plantegen accions positives i de visibilització de les dones al medi rural.

Dins dels criteris y normes de funcionament dels òrgans de l’associació (assemblea i junta directiva), 
hi ha alguna dirigida a aconseguir la participació de les dones en òrgans de responsabilitat?

 Ja has vist la composició de la teua associació, penses que caldria establir estos criteris i normes per tal de 
pal·liar les possibles desigualtats? 

Alguns dels mecanismes o accions positives que estan siguent utilitzats per tal de corregir les diferencies 
representatives són: 

 Llistes cremallera: consisteix en anar intercalant persones de distint sexe.

 Quotes de participació: consisteix en la reserva de quotes o llocs d’un número a places a determinats  
 grups  que experimenten un llarga trajectòria de discriminació , en aquest cas parlaríem de les dones.

 Consell de la Joventut de València      14

guia jove d’associacionisme i igualtat |  un diagnòstic de gènere a les nostres associacions, pas per pas



Dins de l’apartat de tractament de les persones sòcies, hi ha algun criteri de pèrdua de qualitat 
de persona sòcia per discriminació sexual; utilització de llenguatge o expressions sexistes; 
comportament sexista; assetjament vers les pròpies companyes de l’associació, etc.?

 Mira el comentari 50 que apareix a l’article “50 comentarios sexistas” de Eva Dallo i publicat a El Mundo: 
“Treballe a una multinacional i sóc la única dona de 12 homes al departament. La conversa del café gira entorn, 
moltes vegades, a cóm està esta o l’altra. Cert dia em digueren que se m’estava ficant el cul com una de vint anys. 
No és agradable saber que veuen a l’altre gènere sempre amb els mateixos ulls” Nora, 38, Enginyera. Pamplona.
Clar està, comentaris d’aquest tipus i altres moltes conductes poden donar-se a la teua associació. S’heu plantejat 
què fer en aquestos casos? Pot ser ara siga el millor moment per fer-ho.

Dins de les següents tipologies de persones sòcies, sempre i quan existisquen dins de la vostra 
associació, hi ha alguna dona? 
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 Quan tingueu reomplert el quadre convindria fer una reflexió sobre el paper que ocupen les dones dins de 
l’associació.

Dins del règim sancionador, ¿hi ha algun criteri sancionador per discriminació sexual; utilització de llenguatge 
o expressions sexistes; comportament sexista; assetjament vers les pròpies companyes de l’associació, etc.?

*En relació al llenguatge emprat en la redacció dels estatuts, ¿és un llenguatge integrador o, per contra, 
s’utilitza el “masculí genèric” durant tot el document?

 Mireu el següent exemple, en ell, malgrat tractar-se d’una associació en la que l’objectiu principal és la lluita 
contra la violència de gènere, pràcticament al llarg de tot el text s’està utilitzant el masculí genèric. 

Cóm es prenen les decisions a la vostra associació?
Cóm definiríeu l’estructura? Jeràrquica-vertical o horitzontal? Existeixen líders o lideresses? 

     

4.3.Reflexió sobre la pressa de decisions i lideratges
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4.4. Avaluació de les publicacions i possibles materials   
 elaborats per l’associació8
 Ha elaborat la vostra associació algun material o ha fet alguna publicació? Quants d’ells han tractat temàtiques 
relacionades amb la igualtat entre dones i homes? D’això és el que tracta la següent taula. 
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 Centrem-nos ara en l’autoria de les publicacions: 
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Ha aplegat el torn de revisar el llenguatge i la bibliografia de les publicacions! 
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 T’has fixat alguna vegada en la forma de fer les bibliografies o de citar l’autoria? Al ficar el nom de la persona 

les normes marquen escriure el cognom seguit de la inicial del nom propi. Alguna vegada t’ha passat que qui 

pensaves que era un autor era en realitat una autora? Malauradament la gent en general tendim a pensar que es 

tracta d’homes, quedant invisibilitzades les dones creadores, científiques, estudioses... Per tal de visibilitzar les 

autores, des del feminisme es planteja citar utilitzant un format de referències bibliogràfiques on aparega el nom 

complet de la persona i nos sols la inicial del nom o el cognom.

Un exemple seria el següent:

Blanco, Olivia (2000). Olimpia de Gouges. Madrid: Orto, Biblioteca de Mujeres. 

 Consell de la Joventut de València      20

guia jove d’associacionisme i igualtat |  un diagnòstic de gènere a les nostres associacions, pas per pas



4.5. Activitats realitzades per l’associació
 En relació a les activitats que ja s’han fet des de l’associació caldrà reomplir la següent graella, per tal 

de veure si hi ha relació entre les temàtiques oferides, la persona encarregada de la docència i les persones 

assistents. Penses que s’està caient en els estereotips de gènere? Podries pensar en algunes estratègies per tal 

de pal·liar-ho? responsabilitat?

Ja has vist la composició de la teua associació, penses que caldria establir estos criteris i normes per tal de pal·liar 

les possibles desigualtats? 
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4.6. Fitxa d’anàlisi de les activitats realitzades per l’associació
 Aquesta fitxa deurà de ser reomplida al mateix moment que es desenvolupa  l’activitat!

 Consell de la Joventut de València      22

guia jove d’associacionisme i igualtat |  un diagnòstic de gènere a les nostres associacions, pas per pas



4.7. Comunicacions internes i oficials
 Caldrà també revisar les vies que utilitzeu per a comunicar-vos de forma interna entre les persones de 
l’associació i els missatges que dirigiu al públic en general:

4.8.Comunicació visual
 Què passa amb les imatges que es transmeten des de l’associació o que es relacionen amb 
ella? Quins missatges penses que s’estan compartint?
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4.9.Fitxa d’anàlisi de les reunions de l’associació:
 A les reunions que es realitzen a l’associació poden donar-se moltes de les desigualtats de les que hem 
estat parlant, des de la documentació que s’usa, els recursos com PowerPoints i les relacions entre les persones 
integrants, recordes el concepte manterruption?

 Consell de la Joventut de València      24
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4.10. Assetjament
 Malauradament, l’assetjament és una forma de violència que es dóna a tots els espais i que, per tant, també 

podria estar donant-se a la teua associació. Aprofundim un poc més en aquest tema.

 L’assetjament es defineix com a qualsevol gest o conducta sexual no desitjada. Podríem diferenciar-ne tres 

tipus9:

1. Ambient sexista: 

 No pretén aconseguir cooperació sexual, però es manifesta amb comportaments físics, verbals i simbòlics 

que impliquen actituds hostils, ofensives i sexistes (bromes, acudits o gestos de contingut sexual; comentaris sexuals 

molestos; exhibició de materials ofensius, etc.)

2. Atenció sexual indesitjada: 
 Rebre una atenció sexual indesitjada o no corresposta (intentar que una persona participe de converses de 

contingut sexual; rebre comentaris sexuals sobre la seua persona; percebre interès sexual que no es desitja correspondre; 

mirades incòmodes; tocaments, carícies o frecs; observacions clandestines, etc.).

3. Xantatge sexual:  
 Utilitzar un càrrec jeràrquic superior o de decisió per a amenaçar a una persona amb acomiadar-la, no promocionar-

la, reduir-li el sou, etc, si no accedeix a les seues demandes sexuals.
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 A la taula següent es parla de denúncies, no es refereix únicament a les denúncies formals que s’hagen pogut fer 

a la policia, ja que es podrien quedar fora una gran quantitat de casos, sinó a denúncies que s’hagen realitzat de forma 

interna dins de l’associació.

Ara bé, hi ha alguna persona dins de la teua associació encarregada de rebre estes denuncies i d’acollir a estes dones? 

Pot ser ara és el moment de plantejar-s’ho. 
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 Apleguem al final de la guia i ens sorgeixen encara algunes recomanacions que voldríem compartir. Entenem 

que el procés no ha sigut fàcil, parar-se a observar i, el que és més complex, fer una autocrítica/ autovaloració, no 

sempre resulta senzill.

Fins ara heu estat elaborant el diagnòstic de la vostra associació i ara tocaria implementar mesures per tal de corregir 

les desigualtats o carències observades, per a això caldria que...

- Creareu la Comissió d’Igualtat: és a dir, formar un equip de treball que s’encarregue de dur a terme les tasques 

relacionades amb el diagnòstic, l’avaluació, la proposta d’accions. Convindria que aquesta comissió la conformaren 

persones de tots els nivells organitzatius de l’associació.

- Realitzareu un diagnòstic: si heu realitzat correctament les tasques abans proposades, pràcticament ja teniu fet 

el diagnòstic. Pot ser vulgueu aprofundir un poc més? Una vegada realitzat, caldrà fer un anàlisi dels resultats per tal 

de veure on estan les carències i fer una posada en comú. Ara bé, cóm podria millorar-se? Feu propostes de millora, 

implanteu-les i torneu a avaluar de forma periòdica.

- Rebéreu formació en gènere: en temes tals com llenguatge no sexista, igualtat, noves masculinitats, dones i 

poder... La sensibilització i formació de totes les persones que conformen l’associació és crucial. 

- Realitzareu un Pla d’Igualtat: en realitat, si heu fet tot el que abans s’ha nomenant, pràcticament ja el teniu fet! 

A la bibliografia trobareu alguna guia que vos pot ser d’utilitat.
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