
 

Per la paritat efectiva a la Joventut Socialista de 
Catalunya 

 

La Joventut Socialista de Catalunya és una organització política juvenil 

feminista. Així està recollit en la nostra carta de valors i en les nostres 

ponències. Així doncs, som una organització que busca, i proposa polítiques, 

clarament feministes en tots els àmbits. Defensem el dret de les dones a 

decidir sobre el seu cos, som abolicionistes, perseguim la bretxa salarial per 

aconseguir la igualtat laboral i també, proposem mesures internes per 

aconseguir la paritat organitzativa. 

 

 

Tot i això, som conscients que tenim una organització força masculinitzada, 

no tant a nivell de cens on un 40% de les militants dones, sinó en la 

participació de la vida política dins de la nostra organització. Tampoc som 

passius en aquesta qüestió, la paritat en l'estructura interna de 

l'organització és una condició que assumim i busquem, per molt difícil que 

sigui la realitat de l'organització als territoris. 

 

Malgrat els nostres esforços, la realitat és evident: tenim una escletxa 

representativa entre homes i dones a l'organització. 

 

Per aquest motiu, i afavorir la visibilitat de les dones de la nostra organització 

a tot el territori, així com als òrgans de decisió, des de l'Executiva Nacional 

de la Joventut Socialista de Catalunya, proposem un seguit de mesures per 

incentivar la participació i visibilitat de les dones d'aquesta organització: 

 

1. Intervencions en el Consell Nacional de la JSC. El Consell 

Nacional, com a màxim òrgan, insta a l’Executiva Nacional i a la 

resta de federacions a promoure les intervencions paritàries en el 

sí del propi CN, fent servir la fórmula que trobin més adient a la 

seva realitat: dues intervencions per CN o alternança entre 

Consells Nacionals. Cal recordar que tots els consellers i 



 

conselleres membres poden intervenir en un CN. 

 

2. Delegacions paritàries. Treballarem, tots i totes, per tal que a 

l'hora de constituir les diferents delegacions aquestes siguin 

sempre paritàries a tots els nivells: Nacionals, Federacions, 

agrupacions. 

 

3. Mecanismes de control. Per tal de comprovar la paritat en 

intervencions, la mesa del Consell Nacional recollirà el percentatge 

d'intervencions d'homes i dones així com la paritat de les 

delegacions i es donarà compte en finalitzar la sessió del Consell 

Nacional. 

 

4. Accions paritàries. Instem a CEN, Federacions i agrupacions que 

en la celebració de xerrades, formacions i actes, aquestes comptin 

amb una representació paritària de ponents. Es vetllarà pel 

compliment i treballarem per tal que així sigui. 

 


