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Introdución			
Os colectivos ciclistas comezamos a cobrar importancia pública, 

lideramos demandas aos poderes públicos e pídesenos a nosa opinión 
dende os medios de comunicación. Nestes debates é moi importante 
que nós, as mulleres e as nosas demandas, esteamos representadas. 

A discriminación de xénero, a pesares da súa persistencia, segue 
normalizada e, polo tanto, pasa desapercibida para moita xente, 
especialmente nas súas manifestacións menos descaradas. Estas 
manifestacións, non porque sexan menos evidentes, deixan de ser 
importantes, xa que supoñen o apoio da ideoloxía patriarcal que 
habilita e reforza os comportamentos sexistas. O sexismo aínda está 
vivo e segue a perxudicar a mulleres e homes nos nosos días e, xa que 
os seus mecanismos pasan desapercibidos para gran parte da 
sociedade, é necesario estar alerta en cada colectivo ou actividade 
que levamos a cabo. 

Para que teña lugar esta representación feminina, é esencial que 
as asociacións de ciclistas teñan membros diversos para que inclúan as 
voces e peticións que até agora se esqueceron. Tamén é importante 
esforzarnos para que a base social dos nosos grupos locais sexa 
variada, para que a imaxe que proxectan no exterior sexa diferente á 
do estereotipo dun home branco, adulto, en forma e amante da bici, 
unha imaxe que dominou até o de agora enriba da bicicleta. Así é 
como exemplificamos mellor a mensaxe de que a bici é boa para todos 

e para todas. 
A día de hoxe, diversos estudos demostran que as mulleres 

somos só un 20 ou un 30% das persoas ciclousuarias; para cambiar 
estes datos, é necesario implementar medidas para promover a 
igualdade nos nosos colectivos e incorporar a perspectiva de 
xénero no deseño de políticas de fomento da bici en diferentes 
niveis. 

Por outra banda, cremos que un movemento ciclista máis 
inclusivo e igualitario será máis forte e máis eficaz. Aqueles 
colectivos ciclistas nos que se respire un aire de igualdade e nos 
que ningunha persoa se sinta discriminada terán unha base de 
confianza que reforzará os vínculos e o compromiso das persoas 
integrantes cos obxectivos do grupo. Ademais diso, un movemento 
de ciclousuarias/os que aprenda doutros movementos sociais 
emancipadores, como o feminismo ou o antirracismo, e que estea 
aberto a eles, acabará por enriquecerse. Por exemplo, non é moi 
coñecido o feito de que algunhas mulleres feministas foron 
referentes históricos na promoción da bici e que deixaron a súa 
pegada nela. 

En contextos de desigualdade social, é necesario implementar 
políticas activas de igualdade para deixar de reproducir, aínda que 
sexa inconscientemente, os mecanismos de poder que perpetúan as 
desigualdades. En resumo: hai dúas áreas fundamentais nas que 
debemos intervir: "cara dentro dos colectivos" e "cara fóra dos 
colectivos". 
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Cara dentro… … coidámonos

Aumentar o número de mulleres que participan na 
militancia do noso grupo, así como introducir mecanismos para 
que as mulleres poidan participar plenamente nel. Unha persoa 
participa no activismo na medida en que percibe ou se sente 
representada, polo tanto, canta máis diversidade de persoas formen 
parte do grupo, máis riqueza de ideas, propostas e sensibilidades 
terá o movemento ciclista. Por exemplo, pór en marcha areas de 
igualdade, establecer mecanismos de acollida durante as primeiras 
reunións ou xerar un espazo para escoitar novas propostas. 

Base asociativa

Fortalecer os vínculos 
emocionais

Coidemos ás persoas e as relacións dos grupos. É 
importante poñer os coidados no centro, pensemos en como nos 
diriximos aos nosos compañeiros e compañeiras. É aconsellábel 
dedicar un tempo a coñecer como se senten os e as activistas, 
facendo actividades de goce periódicamente e non esixindo máis 
dedicación da que podemos ou queremos ofrecer.

É importante a presenza proporcional das mulleres nos 
postos de poder do noso grupo e unha reflexión sobre o modo 
de organización. Xa que moitas veces, as mulleres con cargos de 
responsabilidade séntense constantemente interrogadas por ser 
mulleres ou se lles asignan postos de carácter simbólico sen funcións 
asignadas, xerando falsos liderados.

Postos visíbeis de 
responsabilidade

Dinámicas 
participativas

Os homes, debido á educación diferencial recibida, adoitan 
sentirse máis cómodos falando en público, adoitan ter intervencións 
máis longos e falar máis alto. Polo tanto, para incluír o maior 
número de voces durante as asembleas, propoñemos:

Ter conciencia de que cando unha persoa fala o resto debe 
estar en silencio, polo tanto debemos pensar o que queremos 
dicir antes de falar e explicalo brevemente.
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Os grupos pequenos crean espazos de confianza onde a 
xente se sente máis relaxada e se fomenta a creatividade. 
Polo tanto podemos organizar reunións dinámicas con 
discusións en grupos pequenos (método World Café). 
Limitar os tempos de palabras. 
Buscar as opinións do grupo sen forzar a falar a quen non se 
sente a gusto facéndoo. Debemos facilitar a participación, 
non obligala. 
Prestar atención a se estamos caendo inconscientemente en 
dinámicas que dean máis lexitimidade ás opinións dos 
varóns, creando alianzas exclusivamente masculinas e 
excluíndo polo tanto ás mulleres.

Linguaxe inclusiva
	 A linguaxe empregada dentro da organización fará que quen 

estea dentro se sintan máis ou menos parte dela. Por iso é 
importante empregar formas que representen a totalidade do 
colectivo, ver a guía de comunicación inclusiva de ConBici. Tamén é 
importante respectar as linguas de cada persoa e localidade.

Segundo o INE as mulleres dedican case dúas horas máis ao 
día que os varóns ao coidado de familiares e tarefas do fogar. Isto 
supón unha restrición do tempo que nós, as mulleres, temos 
dispoñíbel para actividades de activismo, lecer... Polo tanto é 
necesario marcar uns horarios de reunión acordados coas personas 
con maiores cargas de coidados para facer compatíbel a vida 
persoal e militante. Para isto:

Horarios e espazos 
de activismo

É convinte acordar os horarios de inicio e fin das reunións e 
outro tipo de actividades, establecendo horarios que 
respecten a corresponsabilidade. 
Se é necesario, as reunións deben contar con persoas 
encargadas do coidado das nenas e nenos ou doutras 
persoas dependentes. 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http://www.theworldcafe.com/%22%20%5Ct%20%22_top
http://www.theworldcafe.com/%22%20%5Ct%20%22_top
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO%22%20%5Ct%20%22_top
https://drive.google.com/drive/u/1/folders/17wNzNMLuNJfGXYWiTrOIkzzkqJNFl3iO%22%20%5Ct%20%22_top


Para deixar de reproducir o sexismo, o racismo e outras formas 
de opresión institucionalizadas é necesario un gran traballo interno. 
Ao fin e ao cabo, todos e todas aprendemos a socializar de xeito 
sexista e, por desgraza, seguen chegando mensaxes sexistas de 
diferentes lugares. A nivel organizativo é necesaria unha reflexión 
sobre as medidas adoptadas para erradicar o sexismo no grupo. 
Polo tanto, é necesario que as asociacións reciban formación en 
igualdade e diversidade. Para esta formación pódese poñer en 
contacto con grupos feministas locais, LGTBI +, de diversidades, 
antirracistas, etc. É necesario saber que a experiencia da opresión 
como mulleres tamén está atravesada por cuestións como a 
orientación sexual, a procedencia, a racialización, o contexto rural 
ou a diversidade funcional. É por iso que necesitamos formarnos 
desde un enfoque interseccional, incorporando tamén ás persoas 
trans nas nosas políticas de igualdade.

Formación en 
equidade
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Cara fóra… … incorporamos a diversidade

Para incorporar mulleres ás asociacións de ciclousuarias unha 
opción é facer actividades xunto con colectivos feministas. E para 
incorporar a perspectiva das diversidades funcionais, mentais ou 
xeracionais podemos crear alianzar con outros colectivos como 
ANPAS, movementos ecoloxistas, de diversidade funcional, etc.

Pontes con outros 
movementos

Linguaxe inclusiva nas 
comunicacións

A linguaxe que empregamos nas redes sociais, comunicados de 
prensa, medios de comunicación, etc., tamén provoca que as 
persoas que len as nosas mensaxes perciban que están sendo 
interpeladas ou non.

É preciso que nas redes sociais se difundan imaxes de persoas 
diversas (mulleres, familias diversas, diversidades funcionais, etc.) 
afondando na idea de que a bicicleta serve para distintos usos e 
necesidades e que as persoas ciclousuarias non se limitan a homes 
blancos e novos. A través das imaxes, logos e novas podemos 
mostrar a bicicleta como un medio de transporte en múltiples 
contextos e sen que exclúa a colectivos vulnerabilizados, ver a guía 
de comunicación para a promoción da bicicleta durante a COVID19 
de ConBici.

Imaxe nas campañas 
públicas

Es importante que la representación pública de nuestra 
organización sea paritaria y diversa tanto para reflejar la 
heterogeneidad de nuestro colectivo como para crear esta imagen 
pública versátil de la bici que estamos buscando. Aínda que a 
maioría das veces son os medios de comunicación quen busca o 

Presenza en medios 
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Ter referentes femininos diversos axudarános a promover a 
igualdade no movemento de ciclousuarias. Existen referentes 
históricos, como a sufraxista e abolicionista do escravismo Elisabeth 
C. Canton (1815-1902) que sinalou aquelo de que: “as mulleres 
están pedaleando cara ao sufraxio”. Ademais das pioneiras 
históricas, tamén debemos facer un esforzo por visibilizar ás 
mulleres que no presente están traballando no movemento polo uso 
da bicicleta, profesionais e viaxeiras que están construíndo unha 
cultura ciclista diversa.

Visibilidade de 
referentes femininos 
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contacto cos colectivos, tamén podemos procurar novos colectivos, a 
través dos cales xerar unha imaxe diversa: ciclismo deportivo, 
feminista, ecoloxistas, etc.

Cara fóra… … incorporamos a diversidade



Ferramientas de chequeo

Trátase de darlle a volta a unha frase, unha descrición, unha 
imaxe ou a unha situación. Alí onde está o home, poñer á muller e 
ao revés. Se nos resulta cómico ou sorprendente, é sexista.  

A regra da inversión Preguntas
Hai representación equilibrada de mulleres e homes?
Mostramos a diversidade de corpos? 
Representamos ás mulleres no espazo público? E aos homes 
dedicándose a tarefas no espazo privado? 
Representamos ás mulleres en situacións ou imaxes que 
poidan espertar paternalismo? Por exemplo mostrando 
mulleres desvalidas ou ignorantes. 
Representamos á muller como alguén “en relación a” ou “en 
función de”, e non como protagonista? Exemplo: “muller de 
Menganito”. Isto sería correcto únicamente se estamos 
tentando resaltar ese rol por algún propósito concreto. 
Se unha muller é a protagonista da historia, representámola 
soa? Sen a necesidade de que estea acompañada sempre de 
familiares, crianzas, etc.   
Representamos roles estereotipados por xénero? Hai que 
prestar atención a non reproducir roles marcados polo 
xénero. Por poñer un exemplo real, debemos evitar nas 
nosas campañas públicas infografías onde apareza un home 
reparando a bicicleta a unha muller, xa que reproduce un rol 
de xénero esperado que precisamente queremos transformar.
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Autoría

Esta obra ten unha licencia Creative Commons 
Atribución 4.0 Internacional. 

www.conbici.org
info@conbici.org
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