
COMUNICAT DE LA COMISSIÓ DE DONES DE LA FAVB

El passat 2 d’octubre, a l’Assemblea General, la Comissió de dones de la FAVB va presentar les
línies estratègiques i objectius de la comissió.

La Comissió de dones es va crear arran de les necessitats de visibilitzar el treball de les dones en les
associacions i de crear accions formatives per la igualtat de gènere. En 2020 aquesta comissió va
agafar impuls amb la creació d’un projecte que pretenia ser treballat de manera transversal en totes
les Associacions veïnals que conformen la FAVB. Es va crear el “Protocol de les bones pràctiques
de la igualtat de gènere dins de la FAVB”. Durant aquest any es van desenvolupar diferents
accions formatives amb l’objectiu final d'aconseguir un moviment veïnal feminista i compromès amb
la igualtat de gènere.

En 2021 es va revisar el protocol, ja que es van trobar que faltaven qüestions que s’havien de
treballar com: la falta de representació de les dones, la distribució de rols i responsabilitats i l’ús de
llenguatge no sexista, entre altres.

En l’Assemblea General del passat 2 d’octubre es va fer un exercici de mesurar la participació dels
homes i de les dones. El resultat d’aquest exercici va ser de 31 intervencions d’homes i 8 de dones.
Amb aquest resultat es va comprovar com encara segueixen persistint profundes desigualtats
estructurals en temes de rols de gènere, ja que no hi va haver una participació equilibrada de
dones i homes en l’Assemblea.

També, a l’inici de l’Assemblea, es va entregar a cada dona un qüestionari per conèixer les inquietuds
i necessitats que tenen les dones dins de les associacions de la FAVB. Les dades recollides per
aquest qüestionari van ser:

1. Una major implicació de les dones dins de la Comissió.
2. Més visibilitat i reconeixement de les dones dins de les associacions.
3. Treballar més la igualtat dins de les mateixes associacions.
4. La creació d’un protocol de llenguatge inclusiu i altre protocol en cas d’agressió o

assetjament.

Per continuar treballant en una associació més equitativa la Comissió de Dones de la FAVB es
reunirà de manera online el pròxim dia 11 de novembre (de 16:30 fins a les 18:30). La reunió
consistirà en presentar el grup a les dones de la FAVB, serà una reunió oberta per totes les
dones de les associacions que vulguin participar.

Des de la Comissió de Dones és important que les associacions puguin invertir temps i esforços en
diverses accions per continuar lluitant contra les discriminacions i desigualtats entre dones, homes, i
persones no binàries.

ENLLAÇOS D’INTERÈS:

L’enllaç de la reunió online del dia 11 de novembre

L’enllaç web amb informació de la Comissió de Dones

https://8x8.vc/FAVB/FAVB-MEET-2021-11-11-cdones
https://participa.favb.cat/assemblies/comissiodones

