
LA PARTICIPACIO I LA LLIURE ASSOCIACIO FEMENINA

Voldria  començar per veure a què ens referim quan parlem de participació i lliure associació en 
relació a les dones;  podríem dir que és la promoció, cooperació i suport a la creació de mecanismes i  
xarxes de participació comunitària, promovent la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, per a  
poder escoltar i tenir en compte la diversitat de necessitats de totes les persones que formen part  
d'una comunitat independentment de la seva condició, situació, sexe, edat, ètnia, orientació sexual,  
etc.

El component social té una importància destacada en la vida de les persones ja que part de la nostra 
existència es desenvolupa en grups, per això entre el desenvolupament individual i la participació 
social  es  dóna una  relació  de  mútua influència.  D'altra  banda,  la  participació  social,  té,  en  uns 
moments històrics més que en altres, gran transcendència política en la vertebració democràtica de 
la societat. Es pot donar (i de fet es dóna) una relació formal i directa, en uns canals perfectament 
establits i definits, entre les administracions, i les organitzacions a través de les quals s'organitza i 
instrumentalitza aquesta participació ciutadana.

La participació i l’associacionisme, promou la formació d'habilitats socials (i personals) que faciliten 
el desenvolupament personal i grupal a fi de millorar els nivells de democratització de la societat a 
través  de  la  promoció,  cooperació  social  i  el  voluntariat,  afavorint  la  participació  activa  en  els 
projectes de desenvolupament comunitari, i oferint plataformes de participació i convivència més 
equitatives .  Busca  la  promoció i  la  vertebració  dels  grups socials,  per  a  articular  i  canalitzar  la 
participació de la ciutadania, prenent les accions formatives i participatives com a motor de canvi i 
incloent  tots  els  àmbits  de  la  vida,  emprant per  a  això  estratègies  i  tècniques  d'animació  i 
dinamització.

Per això resulta fonamental, la presència,  participació i associació activa de les dones ja que els 
moviments associatius i de participació social, juguen un paper destacat com a pont de comunicació 
entre les reivindicacions de la ciutadania i les polítiques de les administracions públiques.

Una experiència d’això la tenim durant els anys seixanta i setanta, quan les dones eren discriminades 
a la família, al treball, a la política... algunes dones van viure inicialment la seva participació en la 
militància política i sindical com una forma d’escapar a la subordinació femenina d’altres àmbits de 
la societat franquista. 

Moltes d'aquestes dones s'incorporaren a les organitzacions polítiques i sindicals des de l'empresa. 
Per a elles, molt joves en la seva majoria, l'entrada al mercat de treball, determinada per les 
necessitats econòmiques, va marcar l'inici del seu activisme social. En alguns casos, aquest activisme, 
inicialment molt lligat a problemes laborals i a la lluita per una millora de les condicions de treball, 
les va portar a integrar-se en organitzacions polítiques i sindicals, en la lluita contra la Dictadura.

Aquestes experiències concretes mostren la importància, encara no suficientment reconeguda, del 
paper de les dones en les mobilitzacions obreres i socials així com la seva presència i protagonisme, 
en aquest cas, en les CCOO. Tanmateix, aquestes experiències són diverses i complexes, i sovint 
s’entrellacen. Aquesta complexitat alhora determinada per la seva condició de dones, esposes i 
treballadores, dota els perfils femenins d’una polivalència que enriqueix les seves experiències. 



La participació i l’associacionisme ha de perseguir que les dones donin el salt i ocupin també llocs de 
representació,  on  les  seves  opinions  i  necessitats  específiques  com a  dones  siguin  tingudes  en 
compte. Mentre les dones no hagin aconseguit la igualtat en el camp de la presa de decisions, no 
seran  capaces d'exercir i gaudir els seus drets com a ciutadanes. La participació de les dones en els 
llocs de presa de decisions, no és només una qüestió de representació i imatge (que també ho és, 
perquè la  seva  presència  servirà  i  actuarà  com  referent  per  a  altres  dones)  sinó  que  la  no 
participació, comporta de vegades que es prenguin decisions polítiques que no tenen en compte els 
seus  punts  de  vista  ni  els  seus  problemes  específics,  la  qual  cosa  representa  un  seriós  dèficit 
democràtic.

Per això, resulta bàsic que els diferents agents involucrats en l’estimulació de la participació i de 
l’associacionisme  fomentin  i  facilitin  la  participació  de  les  dones  adoptant  les  mesures  més 
adequades en cada moment (sistema de quotes, facilitats econòmiques i horàries per a assistir a 
reunions, juntes, etc.) per a impulsar la participació de les dones en els llocs de responsabilitat i de 
decisió.  Si  les  dones,  que  participen  en  les  bases  associatives  no  assumeixen  llocs de  direcció, 
representació i responsabilitat, caldrà ajustar-se consolidant el model sobre el qual s'assenta una 
societat desigual, en lloc de caminar cap a una democràcia participativa.

En definitiva, s'ha de repensar el model de participació social i associacionisme femení, replantejant-
ho des d'una perspectiva interdisciplinària (filosofia, política, economia, sociologia, ètica i de gènere) 
que afecti tots els agents implicats, com a  llit per a la participació ciutadana -en equitat- i com a 
instrument per a lluitar contra la desigualtat i també s'ha d'incorporar, com un component més de la 
intervenció,  la  capacitació  i  formació  des  d'un  enfocament  de  gènere  dels  agents  socials  que 
intervenen en el procés participatiu.


