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Introducció				
Els col·lectius ciclistes comencem a cobrar importància pública, 

liderem demandes als poders públics i se’ns demana opinió des dels 
mitjans de comunicació. En aquestes interlocucions és molt important 
que nosaltres les dones i les nostres demandas estiguen representades.

La discriminació de gènere, tot i la seua persistència, segueix 
normalitzada i, per això, passa desapercebuda per a molta gent, 
sobretot en les seues manifestacions menys descarades. Aquestes 
manifestacions, no per ser menys evidents, deixen de ser importants, ja 
que suposen el suport de la ideologia patriarcal que posibilita i reforça 
els comportaments sexistes. El sexismo segueix viu i segueix perjudicant 
a dones i homes en els nostres dies, i donat que els seus mecanismes 
passen desapercebuts per a una gran part de la societat, es fa 
necessari estar alerta en cada col·lectiu o activitat que realitzem. 

Per a que aquesta representació femenina se done, és fonamental 
que les associacions ciclistes conten amb membres que siguen diversos 
per a que incloguen les veus i peticions que finsa ra han sigut 
oblidades. És també important esforçar-se en que la base social dels 
nostres grups locals siga variada per a que la imatge que projecte a 
l’exterior siga distinta de la de l’estereotip d’home blanc, adult, en 
forma i amant de la bici que ha dominat fins al moment damunt de la 
bicicleta. Així exemplifiquem millor el missatge de que la bici serveix 
per a tot i per a totes.

A dia de hui, diversos estudis mostren que les dones només som 
un 20 o 30% de les persones ciclousuàries; per a canviar aquestes 
dades, és necessari implementar mesures de foment de la igualtat 
en els nostres col·lectius, i incorporar la perspectiva de gènere en el 
disseny de les polítiques de promoció de la bici en diferents nivells. 

Per altra part, creiem que un moviment ciclista més inclusiu i 
igualitari serà més fort i més eficaç. Aquells col·lectius ciclistes en els 
quals es respire un aire d’equitat i en els quals cap persona se senta 
discriminada, tindran una base de confiança que reforçarà els 
vincles i els compromisos de les persones integrants amb els 
objectius del grup. A més d’açò, un moviment de ciclousuàris/es 
que aprenga d'altres moviments socials emancipatoris, com el 
feminisme o l'antiracisme, y que estiga obert a ells, s’enriquirà. Per 
exemple, no és molt conegut el fet què algunes dones feministes han 
sigut referents històrics en la promoció de la bici, i que van deixar la 
seua petjada.

En contextos de desigualtat social es fa necessari implementar 
polítiques actives per la igualtat per deixar de reproduir, encara 
que es faça inconscientment, els mecanismes de poder que 
perpetuen les desigualtats. Per sintetitzar: hi ha dos àmbits 
fonamentals en les que cal intervenir: “cap a dins dels col·lectius” i 
“cap a fora dels col·lectius”.
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Cap a dins… … ens cuidem

Incrementar el número de dones que participen de la 
militància del nostre grup així com introduir mecanismes per a que 
les dones puguen participar plenament en ell. Una persona participa 
de l’activisme a mesura que percep o sent el món, per tant, quant 
més diversitat de persones formen part del grup, amb més riquesa 
d’idees, propostes i sensibilitats contarà el moviment ciclista. Per 
exemple, posar en marxa àrees d’igualtat en els col·lectius, establir 
mecanismes d’acollida durant les primeres reunions o generar un 
espai per escoltar noves propostes.

Base associativa

Enfortir els vincles 
emocionals

Cuidem a les persones i les relacions dels grups. És 
important posar les cures en el centre, pensem en com ens dirigim 
als nostres companys i companyes. És recomanable dedicar un 
temps a conèixer com se senten els i les activistes, fer periòdicament 
activitats de gaudi i no exigir més dedicació del que podem o volem 
oferir.

És important la presència proporcional de dones en 
càrrecs de poder del nostre grup i una reflexió al voltant del 
model d’organització. Ja que sovint, les dones en càrrecs de 
responsabilitat se senten constantment questionades per ser dones o 
són assignades a càrrecs simbòlics sense funcions assignades, 
generant falsos lideratges.

Càrrecs  visibles de 
responsabilitat

Dinàmiques 
participatives

Els homes, per l’educació diferencial que han rebut, se solen 
sentir més còmodes parlant en públic, solen tenir intervencions més 
llargues i parlar més fort. Per això, per incloure el major número de 
veus durant les assemblees proposem:

Tenir consciència de que quan una persona parla la resta 
deu estar en silenci, per tant hem de pensar el que volem dir 
abans de parlar i explicar-ho breument. 

3 4



Els grups xicotets creen espais de confiança on la gent se 
sent més relaxada i es fomenta la creativitat. Per tant podem 
fer reunions dinàmiques amb discussions en grups xicotets 
(mètode World Café). 
Limitar els temps de paraula. 
Buscar les opinions del grup sense forçar a parlar a qui no se 
sent a gust fent-ho. Hem de facilitar la participació, no 
obligar-la. 
Prestar atenció si estem caient inconscientment en dinàmiques 
que donen més legitimitat a les opinions dels homens, creant 
aliances exclusivament masculines i excloent per tant a les 
dones. 

Llenguatge inclusiu
El llenguatge que s’utilitze dins l’organització farà que qui 

l’integra se senta més o menys part d’aquesta. Per això és important 
utilitzar formes que representen a la totalitat del col·lectiu, veure la 
guia de comunicació inclusiva de ConBici. També és important 
respectar les llengües pròpies de cada persona i localitat.

Segons l’INE les dones dediquen quasi dues hores més al dia 
que els homes a l’atenció de familiars i tasques de casa. Això 
suposa una restricció del temps que nosaltres tenim disponible per a 
activitats d’activisme, oci, activitats lúdiques… Per tant cal marcar 
uns horaris de reunió acordats amb les persones amb majors 
càrregues de cures per fer compatible la vida personal i militant. Per 
a això:

Horaris i espais 
d’activisme

És convenient consensuar l’hora d’inici i finalització de les 
reunions i altre tipus d’activitats, marcant horaris que 
respecten la corresponsabilitat. 
Si es creu convenient, les reunions han de contar amb 
persones encarregades de la cura de xiquetes i xiquets o 
altres persones dependents. 
Es pot donar la possibilitat d’accedir online a les reunions per 
plataformes com Meets, Webex, Skype, etc. Per això s’ha de 
contar amb els recursos suficients (altaveus, càmera, bona 
connexió a internet, etc) per a que qui no estiga en la reunió 
física puga participar en condicions. 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http://www.theworldcafe.com/
http://www.theworldcafe.com/
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO


Per deixar de reproduir el sexisme, racisme i altres formes 
d’opressió institucionalitzades cal un gran treball intern. Al cap i a la 
fi, totes i tots vam aprendre a socialitzar de manera no equitativa i 
lamentablement els missatges sexistes, racistes i xenòfobs ens 
segueixen arribant des de distints racons. A nivell organitzacional 
cal una reflexió sobre les mesures que es prenen per erradicar la 
falta d’equitat del grup. Per tant, cal que en les associacions es done 
alguna formació en equitat i diversitat. Per a aquesta formació es 
pot contactar amb grups locals feministes, LGTBI+, de diversitats, 
antiracistes, etc. Cal saber que l’experiència d’opressió a les dones 
està travessada també per qüestions com l’orientació sexual, la 
procedència, la racialització, el context rural o la diversitat 
funcional. És per això que necessitem formar-nos des d’un 
enfocament interseccional, incorporant també a les persones trans 
en les nostres polítiques d’equitat.

Formació en equitat
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… incorporem la diversitat

Per incorporar dones a les associacions ciclistes una opció és 
realitzar activitats junt amb associacions i col·lectius feministes. I per 
incorporar la perspectiva de les diversitats funcionals, mentals o 
generacionals podem crear aliances amb altres col·lectius com 
AMPEs, moviments ecologistes, etc.

Ponts amb altres 
moviments

Llenguatge en les 
comunicacions

El llenguatge que utilitzem en les xarxes socials, comunicats de 
premsa, etc. també provocarà que qui llija els nostres missatges 
senta que està sent interpelada/interpelat o no.

Cal que en les xarxes socials es difonguen imatges de persones 
diverses (dones, famílias diverses, diversitats funcionals, etc.) 
profunditzant en la idea de què la bicicleta serveix per a distints 
usos i necessitats i que les persones ciclousuàries no es limiten a 
homes blancs joves. A través de les fotos, logos i notícies podem 
mostrar a la bicicleta com un mitjà de transport en múltiples 
contextos i sense que excloga a col·lectius vulnerabilitzats, veure la  
guia de comunicació per a la promoció de la bicicleta durant la 
COVID-19 de ConBici.

Imatge en 
campanyes públiques

És important que la representació pública de la nostra 
organització siga paritàr ia i diversa tant per reflectir 
l’heterogeneïtat del nostre col·lectiu com per a crear aquesta imatge 
pública versàtil de la bici que estem buscant. Encara que la majoria 
de vegades són els mitjans de comunicació els qui busquen el 

Presència en mitjans 
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https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO


Tenir referents femenins diversos ens ajudarà a promoure la 
igualtat en el moviment de ciclousuàries. Existeixen referents 
històrics, com la sufragista i abolicionista de l’esclavisme Elisabeth C. 
Canton (1815-1902) que va dir això de “les dones estan pedalant 
cap al sufragi”. A més d’aquestes pioneres històriques, també cal fer 
un esforç per visibilitzar a les dones que en el present estan 
treballant en el moviment ciclista, professionals i viatgeres que estan 
construint una cultura ciclista diversa.

Visibilitat de referents 
femenins
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contacte amb els col·lectius, també podem buscar nous mitjans a 
través dels quals generar una imatge diversa: ciclisme esportiu, 
feministes, ecologistes, etc.

… incorporem la diversitatCap a fora…



Ferramentes de revisió

Es tracta de donar-li la volta a la frase, una descripció, una 
imatge o una situació. Allí on està l’home posar una dona i al revés. 
Si ens resulta còmic o ens grinyola, és sexista.

La regla de la inversió Preguntes
Hi ha una representació equilibrada de dones i homes?
Mostrem la diversitat de cossos? 
Representem les dones en l’espai públic? I als homes 
realitzant tasques en l’espai privat? 
Representem a les dones en situacions o imatges que puguen 
despertar paternalisme? Per exemple dones desvalgudes o 
ignorants. 
Representem a la dona com algú “en relació a” o “en funció 
de” y no com protagonista? Exemple: “dona de Menganito”. 
Això seria correcte únicament si estem tractant de ressaltar 
aquest rol per algun propòsit concret. 
Si una mujer es i/ protagonista de la història, la representem 
sola? Sense necessitat d’estar sempre acompanyada de 
familiars, fills/es, etc. 
Representem rols estereotipats pel gènere? Cal prestar 
atenció a no reproduir rols marcats de gènere. Per posar un 
exemple real, cal evitar en les nostres campanyes públiques 
infografies on aparega un home reparant la bicicleta a una 
dona, ja que reprodueix el rol de gènere esperat que 
precisament volem trencar.  
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Autoria

Aquesta obra té una llicència Creative Commons 
Atribució 4.0 Internacional. 

www.conbici.org
info@conbici.org
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