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Presentació
El llenguatge influeix directament en els canvis de la nostra societat. A través de
l’ús de les paraules transmetem les nostres emocions, idees i models de vida. Per
això, el llenguatge evoluciona, es modifica, s’actualitza segons les necessitats de
les persones. En conseqüència, la funció del llenguatge és fonamentalment la
mateixa, comunicar-se correctament d’acord amb uns valors i principis ètics.
L’ús sexista del llenguatge és el reflex d’una actitud històrica discriminatòria cap
a les dones, invisibilitzant el seu protagonisme social. Per tant, en aquesta guia es
proposa una sèrie de recursos metodològics i pedagògics perquè el llenguatge
represente dones i homes en igualtat de tracte i condicions.
Per això, utilitzar un llenguatge inclusiu-igualitari és un instrument idoni per no
menysprear ni desvaloritzar les dones, ni tampoc per discriminar ni excloure la
meitat de la població i, per contra, va en pro de la visualització i de la justícia social
històrica cap a les dones. Una connexió real entre la gramàtica i la semàntica
recollida en els valors de la igualtat de sexe i els drets fonamentals.
Aquesta guia ens ofereix exemples pràctics per a l’ús correcte del llenguatge i
aconseguir la igualtat en les nostres paraules, en els nostres escrits i en les nostres
accions diàries. És la nostra responsabilitat social i política adaptar el llenguatge
amb la finalitat de continuar conquerint espais participatius i democràtics, on els
valors de la igualtat entre homes i dones en el llenguatge estan reconeguts com
un dels valors superiors de l’ordenament jurídic.
Atentament,
Samuel Ortiz Pérez
Regidor d’Igualtat

Ana Antón Ruiz
Regidora de Normalització Lingüística

6

GUIA PER A USAR UN Ll.ENGUATGE IGUALITARI EN Ü\DMINISTRACIÓ LOCAL

ÍNDEX
1.

Proleg ........................................................................................................................................ 9

2.

lntroducció ............................................................................................................................... 11

3.
4.

Marc normatiu .......................................................................................................................... 13
La formació del genere en els substantius ............................................................................. 17

5.

Estrategies o recomanacions pera usar un llenguatge no sexista ......................................... 21
5.1. El genere de carrecs, oficis, professions i titulacions ....................................................... 22
5.2. Substantius generics o col·lectius ......................................................................................2
..3...
5.3. Noms d'organismes o unitats administratives ................................................................. 24
5.4. Els mots persona, personal, part, col·lectiu, equip + adjectiu ...........................................27
5.5. El tractament de vós ...............................................................................................................29
5.6. Expressions despersonalitzades en impresos i formularis .............................................. 3.0
5.7. Formes dobles ................................................................................................................. 31
5.7.1. Formes dobles (desdoblament).............................................................................3
..1
..
5.7.2. Formes dobles abreujades (amb barres)............................................................... 33
5.7.3. Concordan a en les formes dobles ........................................................................ 35
5.8. Canvis en la redacció i ús d'altres expressions ......................................................................38
5.8.1. Omissió de paraules ............................................................................................... 38
5.8.2. Canvi de subjecte .........................................................................................................38
5.8.3. Utilització d'estructures impersonals ...................................................................... 39
5.8.4. Pronoms sense marca de genere .......................................................................... 39
5.8.5. Determinants sense marca de genere en substantius invariables ........................ 40
5.8.6. Adjectiu en lloc d'un substantiu .............................................................................. 40
5.8.7. Perífrasis pera designar ambdós sexes ................................................................ 40
5.8.8. Oracions en passiva .......................................................................................... 41
5.8.9. Altres expressions, redaccions o modificacions sintactiques ............................. 41

5.9. Expressions o idees que cal evitar .........................................................................................42
5.9.1. Masculí generic ....................................................................................................... 42
5.9.2. Asimetria en les fórmules de tractament. ............................................................... 42
5.9.3. Denominació sexuada ................................................................................................4.3
5.9.4. Estereotips o tapies sexistes .................................................................................. 44
5.9.5. L'arrova (@) ......................................................................................................................................... 44
6. Taula d'oficis, professions, carrecs ....................................................................................................45
7. Relació d'expressions més freqüents ...........................................................................................4..9
8. Documents amb un llenguatge no sexista ................................................................................. 53
8.1. Sol·licitud ..................................................................................................................................5..3
8.2. Carta ........................................................................................................................................ 54
8.3. Saluda ......................................................................................................................................56
8.4. Relació de llocs de treball (RLT) .............................................................................................57
8.5. Paragrafs de documents diversos ..........................................................................................58
9. Conclusions ........................................................................................................................................59
1O. Bibliografia ...................................................................................................................................... 61
Ajuntaments que hi participen ........................................................................................................ 69

VALENCIA PER LA IGUALTAT

GUIA PER A USAR UN Ll.ENGUATGE IGUALITARI EN Ü\DMINISTRACIÓ LOCAL

l. Proleg
Aquesta guia forma part de la campanya «Valencia per la igualtat», coordinada
per la Regidoria de Normalització Lingüística i lgualtat de l'Ajuntament de Silla
amb la finalitat de complir amb un dels objectius del Pla d'igualtat 2017-2020:
Garantir un ús inclusiu del llenguatge en qué homes i dones se senten inclosos.
Amb aquesta finalitat es va encomanar a l'Agéncia de Promoció del Valencia la
redacció d'una guia d'ús no sexista .
La guia ha estat elaborada per la técnica del servei lingüístic de Sill a, Empar
Minguet, amb la col·laboració i el suport de la resta de personal técnic de les
agencies de promoció del valencia de la Xarxa Aviva, alguns serveis d'igualtat
i lingüistes d'altres admini st racions. En concret, cal agrair l'assessorament i
els suggeriments d'Estefania Gómez, filóloga de Silla; Enrie Izquierdo, assessor
lingüístic de la Universitat de Valencia; lmmaculada Cerda, cap de la Unitat
de Normalització Lingüística de la Diputació de Valencia i membre de l'AVL;
Carme Navarro, técnica lingüista i coautora del Curs de Llenguatge lnclusiu de
la Diputació de Valencia; Francesc Sala, i de moltes técniques i técnics lingüístics
de la xarxa Aviva .
No obstant aixo, l'edició i la difusió d'aquesta guia no hauria estat possible si no
fóra perla voluntat de les regidores i regidors dels ajuntaments que hi participen
i de la Diputació de Valencia per unir-se i donar suporta la campanya «Valencia
per la igualtat » i per la subvenció de la Conselleria d'Educació, lnvest igaci ó,
Cultura i Esport peral foment del valencia.
Com a conclusió, podem dir que el valor d'aquesta guia es troba, d'una banda,
en el treball en equip dels serveis lingüístics de l'Administració local que es
dediquen a corregir i reelaborar textos administratius per garantir un llenguatge
inclusiu i dur a terme campanyes conjuntes per promoure i dignificar l'ús del
valencia i, de l'altra, en l'aposta dels ajuntaments i de la Diputació de Valencia
que s'han unit ambla finalitat de promoure i garantir un llenguatge no sexista en
les seues administracions.
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2. lntroducció
Quan escrivim un text, parla de nosaltres, de com som, de la nostra manera
de pensa r. Pero si elaborem un text per a l'Administració, no pot ser redactat
de qualsevol manera, ja que és la imatge d'una institució i, a més, té malta
transcendencia en la societat (reglaments, ordenances, anuncis, bans, cartes ,
actes, llicéncies, autoritzacions...).
L'objectiu principal de qualsevol text és la comunicació i si, a més, el text és
administratiu, ha de ser formal i funcional. Quan parlem de formal, entenem
que el text s'ha de redactar amb un to neutre, impersonal, objectiu, respectuós
i incl usiu. Quan diem que els textos han de ser funcionals , volem dir que els
textos han de ser precisos, concisos i clars perqué els missatges siguen facils de
llegir i comprendre .
Així dones, en aquesta guia sempre tindrem present tres idees: els textos han de
ser comunicatius, inclusius i facils d'entendre.
És a partir de la conscienciació quan comenc;arem a aprendre a redactar mill ar,
quan ens adonarem de la gran quantitat de vegades que emprem el masculí genéric
en decrets, memóries, notificacions, cartes, saludes, notes de premsa, projectes,
actes, convocatóries, bases, anuncis, bans, edictes, discursos, contractes...
Cam més estrategies coneguem, millar comunicadars se re m.
Cam més estrategies coneguem, millar ens comun icarem.
La llengua ens dóna moltes possibilitats, és flexible i s'adapta a cada situació
comunicativa . Per tant, l'únic que hem de fer és buscar les estratégies més
adequades en cada cas i no utilitzar expressions forc;ades o artificioses.
En aquesta guia s'ofereixen diverses recomanacions per tal d'usar un llenguatge
inclusiu adient a la societat en qué vivim, que demana una igualtat entre homes i
dones i que les dones hi siguen presents.

Si bé és cert que hem d'evitar, sempre que siga possible, el masculí coma generic
i incorporar la presencia de les dones quan redactem textos o documents, també
és cert que no ens podem allunyar d'un llenguatge clar, senzill, comunicatiu,
correcte i adequat a cada situació comunicativa.
Emprarem unes estrategies lingüístiques o d'altres depenent, sobretot, del tipus
de discurs o de document, de les persones destinataries i de la intenció del text.
No és el mateix una sol-licitud que una circular, un saluda, un pregó, un informe,
un conveni, una acta o unes bases de selecció de personal, per citar-ne alguns
exemple s.
En aquesta guia us oferim diferents propostes o solucions possibles que caldra
estudiar i utilitzar, tot depenent de cada cas i tenint sempre present que el
resultat final ha de ser un llenguatge natural i no artificial.
L'objectiu fonamental d'aquesta guia és aferir un suport a les persones que
treballen en l'Administració local pera utilitzar un llenguatge inclusiu, tot i que
es pot fer extensible el seu ús a altres ambits administratius o locals. No pretén
ser una guia teórica, exhaustiva, sinó més prompte vol ser una guia practica i de
consulta puntual. És per aquest motiu que, sempre que hem pogut, hem il·lu st rat
la guia amb exemples practics amb els quals ens trobem dia a dia. Hi hem emprat
els colors roig i verd per diferenciar-ne els exemples. El roig significa que són
expressions sexistes, poc recomanables o gens recomanables; en canvi, el verd
vol dir que són expressions més recomanables o no sexistes.
Empar Minguet i Tomas
Agencia de Promoció del Valencia de Silla
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3. Marc normatiu
Els primers responsables que han d'assolir una igualtat entre generes, tant en la
societat com en el llenguatge en l'Administració, són els organismes oficials, des
de la Unió Europea fins als ajuntaments .
La UNESCO, l'any 1987, en la 24a reunió de la Conferencia General, va aprovar
una resolució que instava perqué en la redacció de tots els documents de treball
de l'organització s'evitara l'ús de termes que es referiren només a un sol sex e,
llevat que es tractara de mesures a favor de la dona. L'any 1989 van aprovar una
segona resolució en el mateix sentit, pero promovent que també es traslladara
als estats membres. El 1992, el Centre UNESCO de Catalunya va publicar en
forma de fulletó les Recomanacions de la UNESCO pera un ús no sexista del
llenguatge a partir de la traducció i adaptació del text original editat per la
UNESCO Guidelines on non-sexist language.
Resolució 14.1 aprovada per la Conferencia General de la UNESCO en la seua 2a
reunió, apartat I, paró.graf 2, 1987
Insta a «adoptar, en la redacció de tots els documents de treball de l'Organització,
una política encaminada a evitar; en la mesura que siga possible, l'ús de termes
que es refereixen explícitament o implícitament a un sol sexe, llevat del cas que es
tracte de mesures a favor de la dona».
Resolució 109, aprovada per la Conferencia General de la UNESCO en la seua 25a

reunió, 1989
Convida el director general, en el paró.graf 3 de la part dispositiva, a: «b) continuar
elaborant directives sobre l'ús d'un vocabulari que es referisca explícitament a la
dona, i promoure la seua utilització en els estats membres; i c) vetlar per respecte
d'aquestes directives en tates les comunicacions, publicacions i documents de

l'Organització».
La Unió Europea, el 16 de novembre de 1988, a través del Comité de Ministres del
Consell d'Europa, va aprovar la Declaració sobre la igualtat de dones i homes i,
poc després, el 21 de febrer de 1990, va enviar una recomanació a tots els governs

dels estats perqué fomentaren l'ús d'un llenguatge que reflectira el principi
d'igualtat entre home i dona.
Recomanació del Comité de Ministres del Consell d' Europa (21 de febrer de 1990)
Basant-se en la Declaració sobre la igualtat de dones i homes que va aprovar el 16
de novembre de 1988, el Comité de Ministres del Consell d'Europa recomana als
governs dels estats membres: «Que fomenten l' ús d' un llenguatge que reflectisca el
principi d' igu altat entre home i dona, i, amb aquest objecte, que adopten qualsevol
mesura que consideren útil amb aquesta finalitat:
Promoure la utilització, en la mesura que siga possib le, d'un llenguatge no
sexista que tinga en compte la presencia, la situació i el paper de la dona en la
societat, tal com acorre amb l'home en la practica lingüística actual.
Fer que la terminologia emprada en els textos jurídics, l' administració pública
i l'educació estiga en harmonía amb el principi d'igualtat de sexes.
Fomentar la utilització d'un llenguatge lliure de sexisme en els mitjans de
comunicació.

El1988, l'Estat espanyol va aprovar el I Pla d'igualtat d'oportunitats de les dones,
en el qual ja s'assenyalava la necessitat d'eliminar el llenguatge sexista, entés
com una discriminació cap a les dones, en «les circulars, impresos i formularis
utilitzats per l'Administració».
En el 1995 va aprovar l'Ordre de 22 de marc; de 1995, per la qual s'adequa la
denominació dels títols académics oficials a la condició masculina o femenina de
qui els obtinguen .
Finalment, en el 2007 va aprovar la Llei organica 3/2007, de 22 de marc;, per a
la igualtat efectiva de dones i homes, en la qual, en l'article 14, s'enumera una
relació de criteris general d'actuació que han de complir els poders públics, entre
els quals trobem.
Article 14. Criteris generals d'actuació dels poders públics
[...]11. La implantació d'un llenguatge no sexista en l'ó.mbit administratiu i el seu
foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques.
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RECORDA:
Les administracions
públiques han d’utilitzar
un llenguatge no sexista
i han de posar en marxa
els mitjans necessaris
per tal d’aconseguir-ho.
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4. La formació del genere

en els substantius
El genere del substantiu és totalment arbitrari quan designa coses i idees
abstractes: l'ajuntament, el Pl e, la Junta de Govern Local, la sala, el regl ament,
l'ordenanc;a, la llei... Aquests substantius no tenen morfema de genere.
En canvi, quan el substantiu designa persones o animals, que tenen dos generes,
el femení es forma de diverses maneres.
En el tema que ens ocupa, només farem referencia al substantiu que designa
persones o animals, més en concret els substantius que designen ofici s,
professions, carrecs..., perqué en la documentació administrativa hem d'usar la
forma adequada segons es referisca a un home o a una dona.
També diferenciarem els substantius que són variables dels que són invariables
quant a la formació del genere.

Substantius variables
En els substantius variables, normalment, el femení es forma afegint una -a al
masculí.

-0

-a

tecnic

tecnica

Ac;o de vegades fa que l'última consonantes modifique d'acord amb les normes
gramaticals.
-t

-da

llicenciat

-c

-ga

amic

llicenciada

amiga

-f

-va

serf

serva

-u

-va

-l

-l·la

administratiu
Marce!

administrativa
Marcel·la

Si el substantiu masculí acaba en -e, -o, -u atones, sol canviar aquestes vocals per
una -a.
-e

-a

arquitecte

mosso

-o -a

-u

-a

europeu

arquitecta

mossa
europea

De vegades, el femení es forma afegint els sufixos -na, -ina, o -essa al masculí.
-0

-na

-0
-0

-ina
-essa

degó.
Angel
alcalde

degana
Angelina
alcaldessa

(El sufix -essa cal reservar-lo peral femení de títols nobiliaris i d'aquells carrecs consolidats:

alcaldessa, jutgessa, corntessa, duquessa..., excepte princesa i marquesa.)

En altres casos, el femení té terminacions propies.
-ar

-riu

-óleg

-óloga

actor
filóleg

actriu

filologa

Hi ha femenins i masculins amb una arrel diferent.
home

dona

pare
gendre

mare
nora
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RECORDA:
Normalment, el femení
es forma afegint una
-a al masculí. Açò
de vegades fa que
l’última consonant es
modifique d’acord amb
les normes gramaticals.
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RECORDA:
Les estratègies,
els recursos o les
recomanacions que hi
ha en aquesta guia no es
poden aplicar de manera
mecànica. L’elecció
dependrà del tipus
de text i del context
lingüístic i comunicatiu.

RECORDA:
Cal concordar el gènere
de l’ofici, la professió o
el càrrec amb el sexe
de la persona que
l’exerceix o l’ocupa.
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RECORDA:
Es recomana emprar
paraules genèriques o
col·lectives sempre que
siga possible perquè
contribueixen a garantir
l’ús d’un llenguatge
igualitari, sense
discriminació de sexe.

RECORDA:
Les paraules persona,
personal, part, col·lectiu
o equip inclouen els dos
sexes sense cap tipus de
discriminació.
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RECORDA:
És més recomanable dir
la persona interessada
que no l’interessat. És
millor dir el personal
de l’Ajuntament que
els treballadors de
l’Ajuntament.

el demandat
els contractants
els tecnics
els psicopedagogs
els metges
els joves i les joves del poble

la part demandada

les parts contractants
I'equip tecnic
l'equip psicopedagog

I'equip medie
el col·lectiu de joves del poble

Els psicopedagogs municipals treballen amb els col·le gis .
L'equip psicopedagog municipal treballa amb els col·le gis .

Drets i deures del denunciat
Drets i deures de la part denunciada
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5.4. Noms d'organismes o unitats
administratives
En els oficis, les professions o els carrecs cal utilitzar recursos que incloguen els
homes i les dones. Es recomana fer referencia a l'acció, la funció o l'organisme
en comptes de la persona, és a dir, quan ens referim a un carrec que ocupa una
persona que unes vegades pot ser home i d'altres pot ser dona, és convenient
utilitzar el nom de l'organisme o de la unitat administrativa, sobretot en retols
dels despatxos i en els textos legals i normatius.
A més, cal tindre en compte que una de les característiques del llenguatge
administratiu és la formalitat, és a dir, que els textos han de ser neutres i
impersonals, han de fer prevaler els órgans davant de les persones, han de ser
objectius i han de mantindre sempre el ple respecte a les persones.
Es presenta a pres ident.
Es presenta a la Presidencia .

Cal adrei;ar-se a la técnica de Recursos Humans.
Cal adrei;ar-se a Recursos Human s.
La reclamació l'han de resoldre els membres del Tribuna l.
La reclamació l'ha de resoldre el Tr ibunal.
El president va abrir la sessió.
El/la president/ a obri la sessió.
La Presidencia va abrir la sessió.
El president sera !'alcalde.
La Presidencia sera ocupada per !'alcalde o alcaldessa.
El Tribunal esta integrat per:
La Presidencia

RECORDA:
Una de les
característiques del
llenguatge administratiu
és la formalitat, és a dir,
que els textos han de
ser neutres, impersonals
i respectuosos, per tant,
han de fer prevaler els
òrgans davant de les
persones.

28
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RECORDA:
En els textos
administratius és
molt útil el tractament
de vós perquè no fa
distinció de gènere
i serveix per a una o
diverses persones
destinatàries.

5.6. Expressions despersonalitzades en
impresos i formularis
En els formularis i impresos és millar simplificar o evitar les paraules que
porten marca de genere masculina/femenina, és a dir, és recomanable utilitzar
expressions despersonalitzades.

Dades de l'interes sat o dades del sol·licitant
.. ......
.. ...............amb DNI.................
.. .....,. dom icil iat/ada a...................,. nascut/uda el
Sr / Sra. ....

dia .............
Signatura del sol·licitant

Dades personals, dades de la persona sol-licitant o dades de qui sol·licita
Nom i cognoms: ........................
DNI: ..................

Adrer;a: ..........................
Data de naixement: .........

Signatura
Col ·laboradors:
Amb la col·laboració de:
Redactors:
Redactat per:

Si no és possible, emprarem les formes dobles abreujades
Sr./ Sra.

Alumne /a:
Pare/mare:
Professor/a:
Tutor /a:
Secretari/aria:
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5.7. Formes dobles
5.7.1. Formes dobles (desdoblament)
Les formes dobles són un dels millors recursos que es poden utilitzar ja que
s'anomenen els dos generes. L'ordre és optatiu i, per tant, s'ha d'evitar que el
masculí precedisca sistematicament el femení. A més, és un recurs que té una
clara intenció de visibilitzar les dones.
Els xiquets i les xiquetes de Sé van assistir al Teatre de la Pla c;a .
Les regidores i els regidors van guardar un minut de silenci contra la violencia de

genere .

De vegades ens trobem situacions en que el masculí generic (totalment correcte
gramaticalment) oculta que les dones també poden ser alcaldesses, regidores,
empresaries, tecniques... Si el que es pretén és visibilitzar la presencia de les
dones, és més convenient repetir els dos generes.
Fixem-nos en la diferencia de significat que transmeten aquestes oracions:
Els regidors d'Educació i de Serveis Socials van assistir a l'acte.
El regidor d'Educació i la regidora de Serveis Socials van assistir a l'acte.
La Mancomunitat va reunir tots els alcaldes de la comarca.
La Mancomunitat va reunir tots els alcaldes i alcaldesses de la comarca.
Els empresaris del poble van participar en la Fira.
Les empresa.ríes i empresaris del poble van participar en la Fira.

En les ofertes de feina, concursos i oposicions cal anomenar expressament els
dos generes.
Arquitecte

Ar qu itecte / a rqu itecta
Ar qu itecte / a

Uanterner
U ante rner/ ll anterne ra
ll anterne r/ a

Fixem-nos en les diferents maneres que hi ha per tal de referir-se al personal
funcionari encarregat o responsable d'un servei intentant emprar un llenguatge
inclusiu.
El funcionari encarregat del servei ha de presentar una memoria anual.
El funcionari encarregat o la funcionaria encarregada del servei ha de presentar una
memoria anual.
El/la funcionari/aria encarr egat/ ada del servei ha de presentar una memoria anual.
El funcionari o la funcionaria encarregat del servei ha de presentar una memoria
anual.
El/la qui s'encarrega del servei ha de presentar una memoria anual.
La persona encarregada del servei ha de presentar una memoria anual.
La direcció del servei ha de presentar una memoria anual.
Qui s'encarrega del servei ha de presentar una memoria anual.

O, per exemple, quan ens referim a les persones aspirants en un procés de selecció:
Els aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar el curr ícu lum .
Els aspirants i les aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar
el currículum.
Els i les aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar el
currículum.
E /si l es aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar el
curr ículu m.
Les persones aspirants que hagen superat la fase d'oposició hauran de presentar el
currículum.
Qui haja superat la fase d'oposició haura de presentar el currículum.

Com veiem, el problema comen<;a a sorgirquan elssubstantiusdels desdoblaments
estan acompanyats de determinants i adjectius amb els quals concorden, per
no anomenar altres entrebancs com ara que el text s'allargue i, potser, dificulte
la lectura. Per aquest motiu, el desdoblament, tot i ser un recurs molt adient

VALENCIA PER LA IGUALTAT

33

RECORDA:
Les formes dobles
només s’han d’utilitzar
si pretenem visibilitzar
les dones, ja que és
un recurs que pot
entrebancar la lectura.

relació de llocs de treball, anuncis de convocatoria de places...) i, sobretot,
eliminar-lo en textos que hagen de ser llegits en veu alta, com per exemple els
discursos.
te cnic/ a

alcalde / essa

secretari/aria

administratiu/iva

psico leg/ o loga

encarregat/ada

Convocatoria d'una plac;a d'administratiu/iva
Projecte per a joves desocupat s/ des q uali f icats / des
També se sol utilitzar en reglaments d'organització o en les bases d'alguna
convocatoria quan ens referim al Tribunal.
Presiden tia:
Secretar i/ aria : ...
Vo cals :

La TAG de Recursos Humans
La secretaria general
El tecnic de drogodependencies

Pero és preferible, sempre que es puga, qualsevol altre recurs, i més encara en
textos o paragrafs llargs com els seg üents:
Vocal d'un tr ib una l: Un/ a empleat/ada púb lic/ a,segons corresponga a la natura/esa
de la plac;a convocada, el/la qual sera designat/da pel l' alca lde/ essa .
Vocal d'un tr ibuna l: Un empleat/ada púb lic, segons corresponga a la natura/esa de
la plac;a convocada , el qual sera designat per /'Al ca ldía .
Vocal d'un tr ibu nal: Una persona empleada púb li ca, segons corresponga a la
natura/esa de la plac;a convocada , que sera designada per /'Al ca ldía .

En les cartes , les circulars, les salutacions, els correus electronics..., si no sabem
si la persona destinataria és home o dona, poden utilitzar les formes dobles.
Distingida senyora,
Distingit senyor,
Senyor, senyora,

Sr./Sra.
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RECORDA:
Les formes dobles
abreujades només
s’haurien d’utilitzar en
textos breus.

Pero,

El/la regidor /a delegat/ada
El regidor /a delegat
La regidora o regidor delegat

Si el substantiu és invariable, podem desdoblar només el determinant
-normalment sol ser un article- i enllac;:ar-Los amb La conjunció o.
El o la cap

Els adjectius que acompanyen Les formes dobles poden concordar en femení i
en masculí, pero normalment es fa La concordanc;:a només en masculí per tal de
facilitar La Lectura del text. En aquests casos, és convenient posar el substantiu
femení en primer Lloc perqué el substantiu masculí es trabe al costat de L'adjectiu
masculí.
La regidora o regidor delegat
La ve"ina o veí guanyador

Aixo no obstant, en Les professions o carrecs, si una denominació o professió
de carrec esta formada per un nom i un adjectiu variable, és convenient repetir
L'adjectiu.
El técnic lingüístico técnica lingüística
El/la técnic/a li ngüís tic/a

Si acompanyem el substantiu amb un adjectiu invariable, no cal repetir-Lo.
El representant és el director o directora general.
(També es podría dir La representació correspon a la Direcció General i així evitar
les formes doble s.)

Pero, com veurem, La repetició dels determinants i dels adjectius que han de
concordar amb el substantiu poden provocar un Llenguatge feixuc que vaja en
detriment de La comunicació, de La claredat i de La Llegibilitat del text. Per aquest
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RECORDA:
Si hi ha determinants
i adjectius que han
de concordar amb el
substantiu, es pot fer
servir la forma doble
únicament per al
substantiu per evitar un
llenguatge feixuc.

RECORDA:
En les formes dobles,
el verb es manté en
singular.

RECORDA:
Cal redactar en un
llenguatge igualitari, clar,
entenedor, correcte i
comunicatiu.
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5.8.3. Utilització d'estructures impersonals
Els empresaris presentaran projectes.
Es presentaran projectes .
El sol·licitant haura d'emplenar el formulari.
Cal emplenar el formu lari.
S'ha d'emplenar el formulari.
Empleneu el formulari.
Tots han de signar la proposta .
S'ha de signar la proposta .

5.8.4. Pronoms sense marca de genere
El que sol·lic ite la beca no ha de pagar la taxa.
Qui sol·licite la beca no ha de pagar la taxa .
El veí que vulga participar-hi ha d'inscriu re's.
Qui vulga participar-hi ha d'inscr iu re's.
Els veins poden aportar els suggeriments que consideren oportun s.
Qualsevol pot aportar els suggeriments que considere oportuns.
Els homes no poden ser discriminats per raó de sexe.
Ningú no pot ser discriminat per raó de sexe.
Els /Les que es presenten a /'examen hauran de portar un bolígraf.
Qui es presente a /' examen haura de portar un bolíg raf.
Els /Les aprovats hauran de presentar el currículum en el termini de 5 dies .
Qui aprove haura de presentar el currículum en el termini de 5 dies.

Cal repartir aquesta circular als funcion aris .
Cal repartir aquesta circular a tothom.
El problema /'han de resoldre entre ells.
El problema /'han de resoldre entre si.

5.8.5. Determinants sense marca de genere en
substantius invariables
Els contribuents han de pagar l'/81.
Cada contribuent ha de pagar l'/81.
Es comunicara a tots els aspirants a la pla c;a.
Es comunicara a cada aspirant a la plac;a.
Tots els membres de la Junta de Govern Local podran votar la proposta.
Qualsevol membre de la Junta de Govern Local podra votar la proposta.
Els caps de servei han de presentar una memoria anual.
Cada cap de servei ha de presentar una memoria anual.

5.8.6. Adjectiu en lloc d'un substantiu
Cal /'informe del tecnic per continuar amb el procediment.
Cal /'informe tecnic per continuar amb el procediment.
Cal programar algun espectable pera xique ts.
Cal programar algun espectable infanti l.

5.8.7. Perífrasis pera designar ambdós sexes
Les dades del signant de /'informe no estan completes.
Les dades de qui signa /'informe no estan comp letes.
Estem agra"its perla vostra col·laboració.
Us agraim la vostra col·laboració.
El legislador no ha inclos aquest suposit.
La legislació no ha inclos aquest suposit.

VALENCIA PER LA IGUALTAT

41

RECORDA:
L’objectiu principal
dels textos és la
comunicació, per tant,
cal buscar redaccions i
expressions no sexistes
que permeten que el
text siga llegible.

5.9. Expressions o idees que cal evitar
Pera avanc_;ar en la redacció d'un llenguatge inclusiu, cal evitar el següent:

5.9.1. Masculí genéric
Hem d'evitar el masculí generic per a referir-se a homes i dones. És preferible
utilitzar qualsevol de les estrategies que ens ofereix la llengua. A més, cal tindre
en compte que el masculí generic sovint provoca ambigüitats.
Els regidors aprovaren la moció

Només els regidors o també les regidores?

5.9.2. Asimetria en les fórmules de tractament
Nom i cognoms
Cal evitar anomenar els homes pel nom i cognoms (Sr. Caries Llorens Pons) o pel
cognom (Sr. Llorens) i, en canvi, a les dones pel nom (Sra. Empar). Els cognoms
denoten distanciament i els noms o els noms en diminutiu transmeten proximitat
i familiaritat.
Va assistir el secretari Albors i la interventora Pepa .
Va assistir el secretari Albors i la interventora Llop .

És important emprar el mateix tractament per a homes i dones. Si no és així,
sembla que a ells se'ls engrandisca i a elles se les minimitze.
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Anomenar les dones pel seu estat civil
El tractament de senyoreta, tot i que es considere un terme de cortesía, no s'ha
d'utilitzar perqué fa referencia a l'estat civil de la persona (és fadrina) i, per
tant, és una dada de caracter personal. En masculí no hi ha un terme de cortesía
equivalent.
La senyoreta Adela Llop

Relació de dependencia
Cal evitar expressions del ti pus «la dona de», «la senyora de» o «la viuda de», ja
que la dona hi apareix subordinada a l'home.
Cal convidar al Sr. Peris i a la seua dona.
Cal notificar la resolució al Sr. Gisbert i a la seua senyora.
Cal notificar la resolució al Sr. Gisbert i la Sra. Alemany, cónjuges .

5.9.3. Denominació sexuada
Hem d'evitar destacar la condició sexuada de les dones per damunt de les
qualitats. Algunes vegades, fins i tot, s'anteposa el terme dona davant del carrec
o la professió (dones treballadores, dones empresó.ries, dones emprenedores,
dones desocupades...). Aquest fet, no sols és redundant, sinó que aconsegueix
destacar la condició sexuada de la dona i posar en un segon terme la seua vida
professional.
La reunió va acabar amb la lectura d'un manifest de les dones reg idores .
La reunió va acabar amb la lectura d'un manifest de les reg idores.

No és necessari remarcar que són dones perque es transmet que és una
excepció el fet que les dones elaboren un manifest. Amb l'expressió «les
regidores» és suficient.

RECORDA:
Cal evitar el masculí
genèric, la desigualtat en
el tractament d’homes
i dones, els estereotips
masculins i femenins i
l’ús de l’arrova, i referirse a la dona per ser
dona i no per les seues
qualitats.
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6. Taula d’oficis,
professions, càrrecs
En aquesta taula us oferim una relació d’oficis, professions, càrrecs..., en què es
recullen les formes dobles, les formes dobles abreujades i les possibles formes
genèriques o col·lectives amb la finalitat que empreu el recurs que considereu
més adient segons el text: relació de llocs de treball, bases, anunci, organigrama,
circular...
Formes dobles

Formes abreujades

Formes genèriques o col·lectives

L’administradora,
l’administrador

L’administrador/a

L’administració

L’administrativa,
l’administratiu

L’administratiu/iva

El personal administratiu

L’alcaldessa, l’alcalde

L’alcalde/essa

L’Alcaldia

L’advocada, l’advocat

L’advocat/ada

L’advocacia

L’ajudanta, l’ajudant

L’ajudant/a

La persona ajudant

L’arquitecta, l’arquitecte

L’arquitecte/a

La persona arquitecta

L’arrendadora, l’arrendador

L’arrendador/a

La persona arrendadora

L’arrendatària, l’arrendatari

L’arrendatari/ària

La persona arrendatària

L’arxivera, l’arxiver

L’arxiver/a

L’arxiu

L’assistenta social, l’assistent
social

L’assistent/a social

L’assistència social, personal,
persona responsable o
professional d’assistència social

L’assessora, l’assessor

L’assessor/a

L’assessoria, l’assessorament,
l’equip assessor

L’auxiliar administrativa,
l’auxiliar administratiu

L’auxiliar administratiu/iva El personal auxiliar d’administració
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La bibliotecària, el bibliotecari

El/la bibliotecari/ària

La biblioteca

La cap de servei, el cap de
servei

El/la cap de servei

El servei

La ciutadana, el ciutadà

El/la ciutadà/ana

La ciutadania

La contractista, el contractista

El/la contractista

La part contractant

La compareixent, el
compareixent

El/la compareixent

La persona compareixent

La còmplice, el còmplice

El/la còmplice

La persona còmplice

La condemnada, el condemnat El/la condemnat/ada

La persona condemnada

La cònjuge, el cònjuge

El/la cònjuge

El matrimoni

La consellera, el conseller

El/la conseller/a

La conselleria

La conserge, el conserge

El/la conserge

La consergeria

La creditora, el creditor

El/la creditor/a

La persona creditora

La delegada, el delegat

El/la delegat/ada

La delegació

La demandada, el demandat

El/la demandat/ada

La part demandada

La demandant, el demandant

El/la demandant

La part demandant

La deutora, el deutor

El/la deutor/a

La persona deutora

La directora, el director

El/la director/a

La direcció, l’equip directiu

La dona, l’home

L’home/la dona

La persona, la humanitat, la gent,
tothom

L’educadora social, l’educador
social

L’educador/a social

Educació social

L’empleada, l’empleat

L’empleat/ada

El personal empleat

L’emprenedor, l’emprenedora

L’emprenedor/a

La persona emprenedora

L’encarregada, l’encarregat

L’encarregat/ada

El personal encarregat

L’enginyera, l’enginyer

L’enginyer/a

El personal d’enginyeria

L’esposa, l’espòs

L’espòs/a

El matrimoni

L’executada, l’executat

L’executat/ada

La persona executada

L’executant, l’executant

L’executant

La persona executant
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La filla, el fill

El/la fill/a

La descendència

La fiscal, el fiscal

El/la fiscal

La fiscalia

La funcionària, el funcionari

El/la funcionari/ària

El funcionariat, el personal
funcionari, la funció pública

L’hereva, l’hereu

L’hereu/eva

-

La implicada, l’implicat

L’implicat/ada

La persona implicada

La informàtica, l’informàtic

L’informàtic/a

El personal informàtic, el personal
d’informàtica

La inspectora, l’inspector

L’inspector/a

La inspecció, el cos d’inspecció

La intendenta, l’intendent

L’intendent/a

La persona intendent, la
intendència

La interessada, l’interessat

L’interessat/ada

La persona interessada

La interina, l’interí

L’interí/ina

La persona interina, el personal
interí, l’interinatge

La interventora, l’interventor

L’interventor/a

La intervenció

La jutgessa, el jutge

El/la jutge/essa

El jutjat

La lletrada, el lletrat

El/la lletrat/ada

L’advocacia

La magistrada, el magistrat

El/la magistrat/ada

La magistratura

Els majors, les majors

Els/les majors

Les persones majors

La notària, el notari

El/la notari/ària

La notaria

L’oficiala, l’oficial

L’oficial/a

Personal oficial

La policia, el policia

El/la policia

La Policia Local

La periodista, el periodista

El/la periodista

El personal professional del
periodisme

La política, el polític

El/la polític/a

El personal polític

La presidenta, el president

El/la president/a

La presidència

Laprocuradora, el procurador

El/la procurador/a

La procura, la procuradoria

La propietària, el propietari

El/la propietari/ària

La persona propietària, la
propietat
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La psicòloga, el psicòleg

El/la psicòleg/òloga

El personal psicòleg

La recaptadora, el recaptador

El/la recaptador

La recaptació

La recurrent, el recurrent

El/la recurrent

La persona recurrent

La registradora, el registrador

El/la registrador/a

El registre

La regidora, el regidor

El/la regidor/a

La regidoria

La representant, el
representant

El/la representant

La persona representant

La responsable, el responsable

El/la responsable

La persona responsable

La secretària, el secretari

El/la secretari/ària

La secretaria

La tècnica d’administració
general, el tècnic
d’administració general

El/la tècnic/a
d’administració general,
el/la TAG

El personal TAG

La tècnica de..., el tècnic de...

El/la tècnic/a de...

El personal tècnic de...

La tècnica lingüística, el tècnic
lingüístic

El/la tècnic/a lingüístic/a

El servei lingüístic

La telefonista, el telefonista

El/la telefonista

El personal de la centraleta

Una tercera, un tercer

Un/a tercer/a

Una tercera persona

La testimoni, el testimoni

El/la testimoni/a

El testimoniatge

La tinenta d’alcalde, el tinent
d’alcalde

El/la

La tinència d’Alcaldia

La tinenta d’alcaldessa, el
tinent d’alcaldessa

El/la
tinent
d’alcaldessa

La tinència d’Alcaldia

La treballadora, el treballador

El/la

treballador/a

El personal, la plantilla, el món
laboral

La treballadora social, el
treballador social

El/la
social

treballador/a

El personal treballador social

La tresorera, el tresorer

El/la

tresorer/a

La tresoreria

La tutora, el tutor

El/la tutor/a

La tutoria, la tutela

La usufructuària, l’usufructuari

L’usufructuari/ària

La persona usufructuària

La vigilant, el vigilant

El/la vigilant

Vigilància, personal de vigilància

tinent d’alcalde
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7. Relació d’expressions
més freqüents
Expressions freqüents

Recomanacions

A tercers

A terceres persones

A títol de propietari, arrendatari o usufructuari A títol de propietat, arrendament o usdefruit
Adjudicatari

Persona adjudicatària

Adscrits

Amb adscripció

Adults

Persones adultes, majors d’edat

Algun dels membres presents

Alguna de les persones presents

Apte

Apte/a, apte/apta

Beneficiari

Persona beneficiària, part beneficiària, col·lectiu
beneficiari

Cada un dels representants

Cada representant

Capacitat

Amb capacitació

Consumidors

Persones consumidores, públic consumidor

Curs de conductor, de cuiner...

Curs de conduir, de cuina...

Destinataris

Persones destinatàries,
població destinatària

Deutor

Deutor/a, part deutora

Drets d’autor

Drets d’autoria

El becari

La persona becària

El beneficiari

La persona beneficiària, qui s’ha beneficiat

El comprador

La part compradora, qui compre

públic

destinatari,
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El director

La Direcció

El president

La Presidència

El sotasignat

Qui signa

El subministrador

Qui subministra

El titular

El o la titular, titular, la persona titular

El venedor

La part venedora, subjecte que ven, qui realitze
la venta

El vocal

La vocalia

Elegit pel tribunal

Persona elegida pel tribunal, a qui elegisca el
tribunal

Els aspirants

Les persones aspirants, qui aspira

Els assistents

El públic assistent

Els compareixents

Qui comparega

Els drets dels veïns

Els dret del veïnat

Els empleats municipals

El personal municipal

Els immigrants

Les persones
d’immigrants

Els membres

Cada membre

Els membres electes

Els i les membres que s’han elegit, que s’elegiren

Els obligats

Les parts obligades, qui tinga l’obligació

Els ocupants

Qui ocupe

Els organitzadors

L’organització

Els representants dels ciutadans

Representants de la ciutadania

Els respectius caps de servei

Els serveis respectius, els i les caps de servei

Els responsables

Els i les responsables, responsables

Els tècnics

El personal tècnic, el servei tècnic

Els titulars de la llicència

Les persones titulars de la llicència

Els treballadors

El personal, la plantilla, el personal empleat

immigrants,

el

col·lectiu
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Empleats municipals

Personal municipal

Empresaris

Empresariat, el sector empresarial

Ens sentim orgullosos

Ens ompli d’orgull

Està autoritzat

Té autorització, amb autorització

Està obligat

Té l’obligació

Haver sigut sancionat

Haver rebut una sanció

Jubilats

Gent gran, persones majors, jubilats i jubilades

L’interessat

La persona interessada

Licitador

Licitador/a, entitat licitadors

Lliurament elegit

De lliure elecció

Membres electes

Membres que s’han elegit

Membres no adscrits

Membres sense adscripció

Membres que seran designats per la comissió

Membres que designarà la comissió

Minusvàlid

Persones amb diversitat funcional

Necessitats

Persones amb necessitat, en situació de
necessitat

Obligat

Té obligació, amb obligació

Obligats per llei

Per obligació legal

Obligats tributaris

Persones amb obligació tributària

Pares

Pares i mares, mares i pares, progenitors

Proposat per cada grup

A proposta de cada grup

Proposat per l’Ajuntament

Que proposa l’Ajuntament

Proveïdor

Entitat proveïdora, persona proveïdora, qui
proveïsca

Que serà designat pel Ple

Que designarà el Ple

Seran elegits

S’elegiran

Seran requerits

Se’ls requerirà
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Socis

Persones associades, l’associació

Targeta d’estranger

Targeta d’estrangeria

Titulats universitaris

Amb titulació universitària

Tots els ciutadans

Qualsevol ciutadà o ciutadana, tota la
ciutadania

Treballar com a autònom

Treballar de forma autònoma

Un d’ells

Una d’aquestes persones

Veïns

Veïns i veïnes, veïnat, comunitats veïnals,
associacions veïnals, col·lectius veïnals
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8. Documents amb un
llenguatge no sexista
8.1. Sol·licitud
El/la Sr./Sra.
en representació de
domiciliat/ada a

, amb DNI
de

,
, amb CP

EXPOSE:
SOL·LICITE:
Silla,

de/d’

de

Firma del o de la sol·licitant

Dades personals
Nom i cognoms

DNI

En representació de

CIF / NIF

Adreça per a notificar

Tel.

Localitat

CP

Expose
Sol·licite
Data i firma
Silla,

de / d’

de

Adreça electrònica @

8.2. Carta
Benvolgut professor,
Un any més, s'aproximen les dates nadalenques en qué els xiquets s'omplin d'il ·lusi ó
esperant que els Reis d'Orient els envíen alló que més desitgen.
És per aquest motiu que li demanem la seua col·laboració repartint les cartes
dels Reis d'Orient entre els seus alumnes , pero també que, com a professors, els
orienteu perqué demanen alló que més il ·lusió els fa<;a independentment del seu
sexe i que siguen lliures de desitjar alló que valen: un peluix, una nina, un cotxe, un
robot, estar amb la familia, acabar amb la pobresa...
Els adults hem d'evitar educar els xiquets en el rol que les nines, els peluixos, les
cuines... són pera xiquetes, i que els cotxes, els jocs de construcció, els robots... són
per a xiquets. També hem de fer-los veure que els Reis també lligen i parlen en
valencia.
Anar a contracorrent dels grans mitjans de comunicació de masses és difícil. peró
entre tots hem d'aportar el nostre granet d'arena per aconseguir una societat més
igualitaria i més valenciana.
Moltes gracies perla seua col·laboració en aquesta gran tasca que és l'educació.
[Nom i cognoms]
La regidora de Normalització Lingüística, Educació i lgualtat
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Benvolgut professorat,
Un any més, s'aproximen les dates nadalenques en que els xiquets i xiquetes
s'omplin d'il ·lusi ó esperant que els Reis d'Orient els envien allo que més desitgen.
És per aquest motiu que us demanem la vostra col·laboració repartint les cartes
dels Reis d'Orient entre l'alumnat , pero també que, com a personal docent, els
orienteu perqué demanen allo que més il·lusió els fa<;:a independentment del seu
sexe i que siguen lliures de desitjar allo que volen: un peluix, una nina, un cotxe, un
robot, estar amb la família, acabar amb la pobresa...
Les persones adultes hem d'evitar educar els menuts i menudes en el rol que les
nines, els peluixos, les cuines..., són per a xiquetes, i que els cotxes, els jocs de
construcció, els robots..., són pera xiquets. També hem de fer-los veure que els Reis
també lligen i parlen en valencia.
Anar a contracorrent dels grans mitjans de comunicació de masses és difícil, pero
entre totes i tots hem d'aportar el nostre granet d'arena per aconseguir una societat
més igualitaria i més valenciana.
Moltes gracies perla vostra col·laboració en aquesta gran tasca que és l'educació.
[Nom i cognoms]
La regidora de Normalització Lingüística, Educació i lgualtat

8.3. Saluda
L’alcaldessa de l’Ajuntament de ...
SALUDA
el/la director/a i el/la convida a la presentació de
la Guia de valencià per la igualtat
que tindrà lloc el dia ..., a la Casa de la Cultura.
[Nom i cognoms]
Aprofita l’ocasió per a testimoniar-li la seua consideració.
[Població], gener de 2018

L’alcaldessa de l’Ajuntament de ...
US SALUDA
i us convida a la presentació de
la Guia de valencià per la igualtat
que tindrà lloc el dia ..., a la Casa de la Cultura.
[Nom i cognoms]
Aprofita l’ocasió per a testimoniar-vos la seua consideració.
[Població], gener de 2018
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8.4. Relació de llocs de treball (RLT)
Administratiu

Administratiu/iva

Agent d’ocupació

Agent d’ocupació

Agent de la Policia Local

Agent de la Policia Local

Ajudant de manteniment

Ajudant/a de manteniment

Arquitecte

Arquitecte/a

Assessor

Assessor/a

Encarregat del poliesportiu

Encarregat/ada del poliesportiu

Intendent de la Policia Local

Intendent/a de la Policia Local

Interventor

Interventor/a

Monitor de teatre

Monitor/a de teatre

Netejador

Netejador/a

Oficial de vies i obres

Oficial/a de vies i obres

Periodista

Periodista

Secretari

Secretari/ària

Tècnic d’urbanisme

Tècnic/a d’urbanisme

Tècnic informàtic

Tècnic/a informàtic/a

Vigilant rural

Vigilant rural

...

...

8.5. Paràgrafs de documents diversos
El secretari del Ple serà el secretari
de l’Ajuntament, que haurà de ser
funcionari de l’Administració local
amb habilitació de caràcter estatal.
El seu nomenament correspondrà a
l’alcalde.

El seu nomenament correspondrà a
l’Alcaldia.

La Junta Directiva estarà composta per:

La Junta Directiva estarà composta per:



El president



La presidència



El vicepresident primer



La vicepresidència primera



El vicepresident segon



La vicepresidència segona



El secretari



La secretaria



El tresorer



La tresoreria

Contra aquest acord, que posa fi a
la via administrativa, els interessats
poden interposar recurs de reposició o
recurs contenciós administratiu.
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La Secretaria del Ple correspon al
secretari o la secretària de l’Ajuntament,
que haurà de ser personal funcionari de
l’Administració local amb habilitació de
caràcter estatal.

Contra aquest acord, que posa fi a la via
administrativa, lespersonesinteressades
poden interposar recurs de reposició o
recurs contenciós administratiu.
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g. Conclusions
Per tal d'usar un llenguatge igualitari en l'Administració local hem de fer servir
els recursos inclusius, ésa dir, aquells que inclouen homes i dones.
En primer lloc, hem de preferir els recursos inclusius alternatius a les formes
dobles perqué aquests afavoreixen la claredat i la flu"idesa del text. No obstant
aixó, si el que pretenem és visibilitzar les dones, sera preferible emprar les
formes dobles.
Les llengües són vives, som les persones les que les adaptem i transformem
d'acord amb les nostres necessitats socials, laborals... Per tant, som nosaltres els
que haurem d'elegir les estratégies lingüístiques més adients amb l'objectiu de
comunicar-nos sense perdre de vista que cal emprar un llenguatge iguali tari ,
senzill, dar i entenedor .
En alguns textos, podrem emprar diverses estratégies lingüístiques, pero
haurem d'elegir-ne aquelles que considerem més adients a la nostra intenció
de comunicació .
Si volem fer servir la paraula destinatari, tenim diverses estratégies lingüístiques
per comunicar-nos en un llenguatge inclusiu, com a ara destinació, persona
destinataria, persona a qui s'adrec;a, destinatario destinataria, o destin atari/ aria.
Els textos de lesadministracions públiques han d'estar lliuresd'usos discriminatoris
que desvaloren un dels dos sexes (ús sexista) o invisibilitzen o tacen difícil
imaginar la presencia de les dones (ús and rocéntric).
Com hem vist, la llengua no és sexista, sinó que ens ofereix diferents recursos
lingüístics per tal de poder emprar un llenguatge inclusiu. Som les persones les
que fem un ús sexista del llenguatge de manera inconscient coma conseqüéncia
de la societat i de la cultura en qué vivim . Som nosaltres qui tenim a lama fer que
les dones siguen més visibles en la societat a través del llenguatge .
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Administracions que hi participen
Ajuntament de l’Alcúdia, la Ribera Alta
Ajuntament d’Aldaia, l’Horta Sud
Ajuntament d’Alfafar, l’Horta Sud
Ajuntament d’Algemesí, la Ribera Alta
Ajuntament d’Almussafes, la Ribera Baixa
Ajuntament de Borriana, la Plana Baixa
Ajuntament de Carlet, la Ribera Alta
Ajuntament de l’Eliana, el Camp de Túria
Ajuntament de Gandia, la Safor
Ajuntament d’Elx, el Baix Vinalopó
Ajuntament de Massamagrell, l’Horta Nord
Ajuntament de Moncada, l’Horta Nord
Ajuntament de Moncofa, la Plana Baixa
Ajuntament de Montserrat, la Ribera Alta
Ajuntament de Museros, l’Horta Nord
Ajuntament de Mutxamel, l’Alacantí
Ajuntament d’Onda, la Plana Baixa
Ajuntament de Paiporta, l’Horta Sud
Ajuntament de la Pobla de Vallbona, el Camp de Túria
Ajuntament de Santa Pola, el Baix Vinalopó
Ajuntament de Silla, l’Horta Sud
Ajuntament de Teulada, la Marina Alta
Ajuntament de Xàtiva, la Costera
Ajuntament de Xixona, l’Alacantí
Ajuntament de Vila-real, la Plana Baixa
Diputació de València

Col·labora:
Conselleria d'Educació, lnvestigació, Cultura i Esport
La Diputació de Valencia

Edita i coordina:
Ajuntament de Silla

Han participat en la campanya «Valencia per la igualtat» les agencies de promoció del valencia i
d'igualtat dels ajuntaments següents:
Alacant , Albal, Alboraia, Alcoi, l'Alcúdia, Aldaia, Alfafar, Algemesí, Almassora, Almussafes , les
Alqueries, Benissa, Benicarló, Borriana, Carlet, Cocentaina, Dénia, l'Eliana, Elx, Finestrat, Gandia,
Manises, Massamagrell, Moneada Moncofa, Montserrat, Muro, Museros, Mutxamel, Onda, Paiporta,
Petrer , Picanya, la Pobla de Vallbona, Sagunt, Santa Pala, Silla, Sueca, Teulada, la Vila Joiosa, Vila-real,
Xabia, Xativa, Xixona i la Diputació de Valencia .
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