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Pla de treball 2017-2019 

BLOC 3: Foment d’unes relacions 

equitatives entre els gèneres 

 

Des del Bloc de Foment d’unes relacions equitatives entre els 

gèneres es pretén treballar en favor de l’apoderament de les 

dones en la presa de decisions i en la seva visibilització en càrrecs 

de responsabilitat en les seves entitats i en els Consells Locals. Per 

a tot això es treballarà en la elaboració de les eines necessàries 

per a la promoció de l’equitat de gènere al sí de les entitats juvenils 

del País Valencià. 

 

Emprem el nom d’Equitat perquè, sent la igualtat de drets i oportunitats per a homes 

i per a dones el nostre màxim objectiu, hem de reconèixer que uns i altres partim de 

punts de partida i experiències desiguals.  

 

LÍNIES GENERALS DEL BLOC 

• Afavorir l’equitat de gènere especialment des de l’apoderament de les dones 

en la presa de decisions i la visibilització de la dona en els càrrecs de les EEMM 

i CLJ. 

• Dotar als CLJ i EEMM de la formació i les eines necessàries per la promoció 

de l’equitat de gènere. 

• Impulsar un GT per a construir una nova línia de treball del CJCV entorn a la 

promoció de la qualitat de la vida i salut jove. 

 

El bloc de “Foment de d’unes relacions equitatives entre els gèneres” es compon 
d’una àrea de treball. 
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1. Àrea d’equitat 

 

Objectiu 1: Crear un Grup de Treball de l’Àrea d’Equitat del CJCV 

 

 Acció 1: crear un grup de treball per a desenvolupar les accions de l’àrea 

d’equitat. Aquest grup també actuarà com a espai de seguretat per a totes les 

dones que vulguen formar part per a compartir experiències, formacions, etc. Per 

a dur-lo a terme es farà una invitació a participar a totes les dones que formen 

part de les entitats membre del CJCV o de consells locals, així com a altres dones 

joves independents que desitgen participar. El nucli de decisió del GT serà no mixt, 

i només es comptarà amb col·laboracions masculines per a casos puntuals que 

ho requerisquen. 

o Indicador: s’ha creat el GT de l’Àrea d’Equitat.  

 

Objectiu 2: Visibilitzar a les dones en espais de decisió 

 

 Acció 1: Entrevista a les dones que formen part del CJCV i dels consells locals del 

País Valencià, preguntant per les seues experiències en àmbits de decisió públics, 

independentment de l’associació o entitat de la qual formen part. Es tracta 

d’extraure una sèrie d’experiències compartides per dones joves per a oferir 

exemples d’apoderament. 

Es començarà per les dones que formen part de la permanent del CJCV i s’anirà 

fent extensiu a les dones que participen en consells locals, entitats, etc. Es 

confeccionarà per part de l’àrea un qüestionari individual amb preguntes com: 

“com vas prendre la decisió d’associar-te/afiliar-te/organitzar-te?; alguna volta 

t’has sentit fora de lloc en una assemblea o reunió de la teua entitat?; és fàcil 

conciliar la teua vida personal amb la participació dins d’una entitat?; perquè 

creus que els espais polítics/sindicals/associatius estan més masculinitzats?” 

Finalment es confeccionarà una fitxa de cadascuna amb unes breus dades 

personals i una síntesi del resultat del qüestionari per a fer difusió a les xarxes 

socials. 

o Indicador: s’han realitzat i compartit en xarxes socials, almenys, les fitxes de 

les dones integrants de la permanent del CJCV.  
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Objectiu 3: Participar de l’agenda feminista del País Valencià 

 

 Acció 1: Campanyes 

o 8 de març: Dia de la dona 

 Proposta: visibilització i reconeixement de les dones joves com a 

agents actius de la societat, posant en valor la seua diversitat. 

Fotografia d’un grup de dones entre 14 i 30 anys amb diferents 

cossos, de diferents procedències, amb diversitat funcional, 

estudiants i treballadores, etc. 

o 17 de maig: Dia contra l’homofòbia 

 Proposta: performances als carrers de denúncia d’accions 

homòfobes. 

o 28 de juny: Dia de l’Orgull LGTBI 

 Proposta: dissenyar accions en col·laboració amb LAMBDA. 

o 25 de novembre: Dia Internacional contra la violència de gènere 

 Proposta: Acció concreta a desenvolupar 

o Indicadors: s’han realitzat les campanyes.  

 

Objectiu 4: Denunciar les violències masclistes i assenyalar-les com un problema de 

la joventut. 

 

 Acció 1: adherir-nos a la convocatòria de la Coordinadora Feminista de València 

de tots els dimecres de mes contra els assassinats masclistes. 

o Indicador: s’ha fet una reunió amb la Coordinadora per a transmetre el 

suport del CJCV a les seues convocatòries i la nostra intenció d’aportar una 

perspectiva de joventut a la denúncia de les violències masclistes. 

 

 Acció 2: Denúncia dels assassinats i altres agressions masclistes sobre dones joves, 

posant en relleu que es tracta d’un problema que persisteix entre la joventut. (en 

col·laboració amb l’àrea de Comunicació). Es compartirà un comunicat de 

denúncia i condol quan es produïsca una agressió cap a una dona jove.        

o Indicador: s’han compartit comunicats de denúncia i condol quan es 

produïsca una agressió cap a una dona jove.  
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Objectiu 5: Fomentar una metodologia de treball amb perspectiva de gènere 

 

 Acció 1: Desenvolupar un manual de llenguatge inclusiu per a les associacions: 

prendre com a base un manual de llenguatge inclusiu ja fet i donar-li una 

perspectiva de joventut i adaptar-lo a les necessitats d’una associació juvenil. 

o Indicador: s’ha fet el manual i està a disposició de les entitats. 

 

 Acció 2: Tallers d’apoderament i desapoderament: els tallers es realitzaran a 

través de la borsa de formadors quan una entitat ho demane. Quan una entitat 

ho demane serà obligatori realitzar els dos tallers, un per a les dones i altre per 

als homes. Els continguts s’adaptaran a una perspectiva de joventut i s’intentarà 

que incloguen dinàmiques aprofitables per a l’apoderament i desapoderament 

dintre de les entitats. Es dissenyaran fins a tres nivells per a cada cas, de forma 

que les entitats puguen anar profunditzant en la matèria. 

o Indicador: s’ha realitzat el primer nivell dels tallers en, almenys, dues 

entitats. 

 

 Acció 3: Model de protocol d’actuació enfront d’una agressió masclista: prendre 

com a base un protocol ja fet i donar-li una perspectiva de joventut i adaptar-lo a 

les necessitats d’una associació juvenil. 

o Indicador: s’ha fet el protocol  i està a disposició de les entitats. 

 

 Acció 4: Banc de materials en línia per a la formació en feminisme (lectures, 

pel·lícules, entrevistes, materials audiovisuals, etc.)   

o Indicador: s’han posat els materials a disposició de les entitats.  

Objectiu 6: Treballar amb entitats feministes i LGTBI (en col·laboració amb el bloc de 

Foment de la Participació) 

 

 Acció 1: Fer un estudi i crear un cens d’associacions feministes al País Valencià 

per a poder tindre un contacte amb elles encara que no formen part del CJCV. 

Així mateix, s’impulsarà la presència d’associacions feministes en el CJCV. 

o Indicador: s’ha confeccionat un cens amb el contacte d’entitats feministes.  

Objectiu 7: Fomentar l’educació sexual i afectiva (en col·laboració amb el bloc 

d’Autonomia Jove i d’Educació i Cultura) 

 

 Acció: campanya i taller o activitat sobre l’educació sexual i afectiva per a 

presentar en col·legis i instituts. 

o Indicador: s’ha fet la campanya.  


