
 

Resolució per un espai associatiu feminista 

 

Les desigualtats de gènere i les violències masclistes tenen lloc de manera constant en tots els 

espais i relacions socials de la vida quotidiana d’aquesta societat. Això es deu a que la seva 

existència no és casual ni accidental, sinó que són conseqüència d’una estructura social que les 

perpetua i les introdueix en tots els àmbits de la vida, interferint-hi de manera invisibilitzada i 

normalitzada. Aquesta estructura social establerta dificulta la seva identificació, ja que tracta la 

violència directa i visible com a un fenomen i normalitza i invisibilitza les desigualtats i opressions 

que hi han actuat prèviament.  

Des del Casal de Joves Guineueta som conscients de la complexitat amb la que actuen les 

desigualtats i les violències masclistes, de l’exercici de consciència que cal fer prèviament per 

poder-les identificar i dels esforços que cal fer per aplicar mecanismes de prevenció i rebuig de 

les mateixes. Sempre hem defensat els drets i les llibertats de les persones, hem intentat 

mantenir una mirada feminista i antifeixista en totes les accions dutes a terme i hem treballat 

des d’una perspectiva interseccional per eradicar totes les opressions que interfereixen en els 

individus i col·lectius per raons de gènere i identitat, d’orientació sexual, d’origen, de classe, etc. 

Així i tot, i davant de la complexitat que presenten les opressions i en concret les violències 

masclistes, considerem important fer un pas més en aquesta lluita i desenvolupar un full de 

ruta que ens ajudi a posar el focus per garantir un espai i una associació feminista, segura i 

justa. 

Considerem necessari establir una estratègia que integri a totes les associacions, col·lectius, 

espais i persones que formen part de la nostra organització, des d’una mirada educativa i 

interseccional, que ens permeti prevenir de manera conjunta qualsevol tipus de violència 

masclista, rebutjar-les i donar-hi una resposta col·lectiva i contundent.  

Des del Casal de Joves Guineueta ens comprometem a: 

- Realitzar una autodiagnosi per tal de conèixer l’estat de l’associació en relació a les 

desigualtats de gènere internes i de conscienciació de les mateixes.  

- Desenvolupar un pla d’accions concretes que promoguin la sensibilització i 

conscienciació en relació a les desigualtats de gènere i a les violències masclistes. 

- Construir un discurs comú i compartit de rebuig de les violències masclistes entre totes 

les sòcies i col·lectius membres del Casal. 
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