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El catalEl catalàà, com a llengua rom, com a llengua romàànica, nica, éés una llengua de gs una llengua de gèènere, nere, éés as a
dir, que els substantius, adjectius, articles i pronoms varien sdir, que els substantius, adjectius, articles i pronoms varien segonsegons
el gel gèènere. I malgrat això, utilitzem la forma gramatical masculinanere. I malgrat això, utilitzem la forma gramatical masculina
com a gencom a genèèrica i, per fer referrica i, per fer referèència a persones i colncia a persones i col··lectius,lectius,
ss’’utilitzen les formes corresponents al masculutilitzen les formes corresponents al masculíí amb pretamb pretèès valors valor
gengenèèric. ric. 
El resultat El resultat éés ls l’’absabsèència de les dones en el discurs. ncia de les dones en el discurs. 
El llenguatge no El llenguatge no éés una manifestacis una manifestacióó neutra, neutra, éés un reflex de las un reflex de la
realitat, dels valors que caracteritzen la nostra societat. Per realitat, dels valors que caracteritzen la nostra societat. Per tant, tant, ééss
tambtambéé delator dels nostres prejudicis i pot esdevenir un elementdelator dels nostres prejudicis i pot esdevenir un element
perpetuador de les nostres discriminacions. Però la llengua en sperpetuador de les nostres discriminacions. Però la llengua en síí nono
éés sexista, ja que disposa ds sexista, ja que disposa d’’eines suficients perqueines suficients perquèè diem allò quediem allò que
volem dir de la manera com ho volem dir. volem dir de la manera com ho volem dir. 
En aquesta guia hi trobarEn aquesta guia hi trobarààs els recursos que ho faran possible. Las els recursos que ho faran possible. La
utilitzaciutilitzacióó dd’’un llenguatge no sexista, especialment en un llenguatge no sexista, especialment en ààmbits dembits de
major responsabilitat social com pot ser lmajor responsabilitat social com pot ser l’’administraciadministracióó, les, les
empreses, escoles, etc., contribuirempreses, escoles, etc., contribuiràà a la l’’assoliment de la igualtat deassoliment de la igualtat de
ggèènere com a valor real i inqnere com a valor real i inqüüestionable en la societat. estionable en la societat. 
El 2009 es va aprovar el Pla Social El 2009 es va aprovar el Pla Social dd’’IgualtatIgualtat dd’’ArbArbúúciescies que ens vaque ens va
marcar les directrius per desenvolupar una polmarcar les directrius per desenvolupar una políítica que faci efectivatica que faci efectiva
la igualtat real entre les persones.la igualtat real entre les persones.
Aquesta guia Aquesta guia éés una de les accions que ses una de les accions que se’’n deriva, amb ln deriva, amb l’’objectiuobjectiu
de sumar una eina a la lluita contra una societat discriminatòride sumar una eina a la lluita contra una societat discriminatòria. a. 
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Tota persona Tota persona éés senyor o senyora.s senyor o senyora.
Queda fora dQueda fora d’ú’ús la formas la forma
senyoreta. senyoreta. 
El tractament de don o El tractament de don o donyadonya nono
existeix en el catalexisteix en el catalàà actual. actual. 
El tractament En (NEl tractament En (N’’) o Na (N) o Na (N’’) no ) no 
ha de figurar en els escrits. ha de figurar en els escrits. 
LL’ú’ús de nom i cognoms ha de sers de nom i cognoms ha de ser
igual per als homes i per a lesigual per als homes i per a les
dones: cal evitar formes comdones: cal evitar formes com
demaneu per Bruguera (cognom) odemaneu per Bruguera (cognom) o
per Pilar (nom). per Pilar (nom). 
La dona casada no perd els seusLa dona casada no perd els seus
cognoms. cognoms. 
En els textos de lEn els textos de l’’administraciadministracióó calcal
eliminar expressions com laeliminar expressions com la
Senyora Maria Codina de JordiSenyora Maria Codina de Jordi
PladevallPladevall; el de indica depend; el de indica dependèència. ncia. 
No escau qualificar la dona com aNo escau qualificar la dona com a
esposa de i lesposa de i l’’home no. Es pot dir,home no. Es pot dir,
per exemple, local propietat deper exemple, local propietat de
Joana TimJoana Timóó i de i de ToniToni Busquets. Busquets. 
Els termes adequats per indicarEls termes adequats per indicar
el sexe de les persones sel sexe de les persones sóón homen home
(H) i dona (D), però no(H) i dona (D), però no
denominacions com bardenominacions com baróó, mascle,, mascle,
femellafemella……
Per a les persones casades laPer a les persones casades la
denominacidenominacióó espòs/esposa espòs/esposa ééss
correcta, però correcta, però éés ms méés genus genuíí ll’ú’ús des de
marit i muller.marit i muller.

Cal evitar que els escrits semblinCal evitar que els escrits semblin
adreadreççats a persones dats a persones d’’un solun sol
ggèènere. nere. 
Hem dHem d’’evitar levitar l’ú’ús del masculs del masculíí com a com a 
gengenèèric i reflectir la presric i reflectir la presèència dencia de
les dones en els textos que esles dones en els textos que es
redacten. redacten. 
Un escrit no Un escrit no éés adres adreççat alsat als
funcionaris, sinfuncionaris, sinóó als funcionaris ials funcionaris i
funcionfuncionààries. Però si elsries. Però si els
destinataris sdestinataris sóón tots homes caln tots homes cal
escriure, per exemple, alsescriure, per exemple, als
funcionaris, o si totes sfuncionaris, o si totes sóón dones an dones a
les funcionles funcionààries. ries. 

TRACTAMENTSTRACTAMENTS
LA NEUTRALITAT  DELS LA NEUTRALITAT  DELS 

SUBSTANTIUSSUBSTANTIUS

ÉÉs recomanable recs recomanable recóórrer arrer a
ll’’alternanalternançça per no donar prioritat aa per no donar prioritat a
un gun gèènere sobre un altre. nere sobre un altre. 
Res no obliga a Res no obliga a avantposaravantposar la forma la forma 
masculina a la femenina. Tant es pot masculina a la femenina. Tant es pot 
utilitzar les mares i pares com elsutilitzar les mares i pares com els
pares i mares. pares i mares. 
Es recomana que si la majoria delsEs recomana que si la majoria dels
destinataris sdestinataris sóón dones vagi primer eln dones vagi primer el
femenfemeníí i si la majoria si si la majoria sóón homesn homes
vagi primer el masculvagi primer el masculíí..

LL’’ORDRE DE LES ORDRE DE LES 
PARAULESPARAULES
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Quan les persones a quQuan les persones a quèè es faes fa
referreferèència en un text sncia en un text sóónn
indeterminades o quan se sap queindeterminades o quan se sap que
poden ser dones i homes, poden ser dones i homes, ééss
convenient que, sempre que esconvenient que, sempre que es
pugui, es facin servir formespugui, es facin servir formes
gengenèèriques que permetin evitarriques que permetin evitar
qualsevol especificaciqualsevol especificacióó de sexe ende sexe en
la redaccila redaccióó.  .  

cal evitar    i  substituircal evitar    i  substituir--les perles per

el sotasignat   nom i cognoms el sotasignat   nom i cognoms 
El/la solEl/la sol··licitant   nom i cognoms licitant   nom i cognoms 

En/naEn/na
Nascut/da a   lloc de naixement Nascut/da a   lloc de naixement 
domiciliat a   amb domicili a domiciliat a   amb domicili a 

adreadreççaa
el propietari   propietat deel propietari   propietat de

Paraules abstractes que poden serParaules abstractes que poden ser
dd’’ajut:ajut:
agrupaciagrupacióó, assemblea, autoritat,, assemblea, autoritat,
ciutadania, colciutadania, col··lectiu, collectiu, col··lectivitat,lectivitat,
comunitat, conjunt de, cos tcomunitat, conjunt de, cos tèècnic,cnic,
equip, gent, infequip, gent, infàància, grup,ncia, grup,
joventut, membre, personal,joventut, membre, personal,
plantilla, poblaciplantilla, poblacióó, poble, professi, poble, professióó,,
ppúúblic, servei.blic, servei.

afiliats/afiliades     afiliaciafiliats/afiliades     afiliacióó
alcalde/alcaldessa     alcaldiaalcalde/alcaldessa     alcaldia

alumne/alumna     alumnatalumne/alumna     alumnat
amic/amiga     amistatamic/amiga     amistat

assessor/assessora     assessoriaassessor/assessora     assessoria
catalcatalàà/catalana     poble catal/catalana     poble catalàà

ciutadciutadàà/ciutadana     ciutadania/ciutadana     ciutadania
els/les descendents    descendels/les descendents    descendèènciancia

director/directora    direccidirector/directora    direccióó
el/la gerent     gerel/la gerent     gerèènciancia
home/dona     humanitathome/dona     humanitat

informe del tinforme del tèècnic      informe cnic      informe 
ttèècniccnic

el/la jove     joventutel/la jove     joventut
ministre/ministra     ministeriministre/ministra     ministeri

nen/nena     infnen/nena     infàànciancia
polpolíític/poltic/políítica     classe poltica     classe polííticatica

regidor/regidora     regidoriaregidor/regidora     regidoria
secretari/secretsecretari/secretàària    secretariaria    secretaria

el/la titulat    titulaciel/la titulat    titulacióó
tresorer/tresorera    tresoreriatresorer/tresorera    tresoreria

tutor/tutora    tutoriatutor/tutora    tutoria
veveíí/ve/veïïna    vena    veïïnatnat

voluntari/voluntvoluntari/voluntàària   voluntariatria   voluntariat

FORMES GENFORMES GENÈÈRIQUESRIQUES

TERMES COLTERMES COL··LECTIUS,LECTIUS,
GENGENÈÈRICS I ABSTRACTESRICS I ABSTRACTES
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Per tal dPer tal d’’evitar un excevitar un excéés de formess de formes
dobles sovint dobles sovint éés s úútil: til: 
...la paraula persona ...la paraula persona 
En lloc dels afectats i lesEn lloc dels afectats i les
afectades afectades 
Es proposa persones afectadesEs proposa persones afectades
En lloc de En lloc de ll’’interessatinteressat o lao la
interessada interessada 
Es proposa les personesEs proposa les persones
interessadesinteressades
En lloc dEn lloc d’’aturats i aturadesaturats i aturades
Es proposa persones aturadesEs proposa persones aturades
...la paraula part ...la paraula part 
En lloc de lEn lloc de l’’arrendatari arrendatari 
Es proposa la part arrendatEs proposa la part arrendatààriaria
En lloc del demandant En lloc del demandant 
Es proposa la part demandantEs proposa la part demandant
En lloc dels contractats En lloc dels contractats 
Es proposa les parts contractadesEs proposa les parts contractades
...la paraula equip...la paraula equip
En lloc dels metges i les metgessesEn lloc dels metges i les metgesses
Es proposa lEs proposa l’’equip mequip mèèdic dic 
En lloc dels professors i lesEn lloc dels professors i les
professoresprofessores
Es proposa lEs proposa l’’equip docent equip docent 
...la paraula cos ...la paraula cos 
En lloc dels tEn lloc dels tèècnics i les tcnics i les tèècniques cniques 
Es proposa el cos tEs proposa el cos tèècniccnic
En lloc dels enginyers i lesEn lloc dels enginyers i les
enginyeres forestalsenginyeres forestals
Es proposa el cos dEs proposa el cos d’’enginyeriaenginyeria
forestal forestal 

Si els documents sSi els documents sóón tancats i vann tancats i van
destinats o fan referdestinats o fan referèència ancia a
persones determinades, elpersones determinades, el
tractament i la redaccitractament i la redaccióó ss’’hanhan
dd’’adaptar el discurs al gadaptar el discurs al gèènere que linere que li
correspon. correspon. 

En lloc de la metge En lloc de la metge 
Es proposa la metgessa Es proposa la metgessa 

En lloc dEn lloc d’’una tuna tèècniccnic
dd’’ensenyament ensenyament 
Es proposa una tEs proposa una tèècnicacnica
dd’’ensenyament ensenyament 

En lloc de Montse Espunya,En lloc de Montse Espunya,
secretari generalsecretari general
Es proposa Montse Espunya,Es proposa Montse Espunya,
secretsecretàària generalria general

FORMES DOBLESFORMES DOBLES

FORMES CONCRETESFORMES CONCRETES

TambTambéé podem substituirpodem substituir
denominacions referides a denominacions referides a 
persones per expressions amb persones per expressions amb 
referents no personals. referents no personals. 

En lloc de        Es proposaEn lloc de        Es proposa
colcol··laboradors        collaboradors        col··laboracilaboracióó

redactors         redacciredactors         redaccióó
destinatari        destinacidestinatari        destinacióó

EXPRESSIONS NO EXPRESSIONS NO 
PERSONALSPERSONALS
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Per referirPer referir--nos de maneranos de manera
abstracta a alguna categoriaabstracta a alguna categoria
professional utilitzem la formaprofessional utilitzem la forma
masculina, que cal entendre com amasculina, que cal entendre com a
no marcada gramaticalment. no marcada gramaticalment. 

Exemple: Exemple: 
El complement especEl complement especíífic de tfic de tèècnic cnic 
auxiliar de sanitat i el de tauxiliar de sanitat i el de tèècnic cnic 
auxiliar dauxiliar d’’activitats socials no sactivitats socials no sóón n 
exactament iguals. exactament iguals. 

Sempre que es fa referSempre que es fa referèènciancia
directa a la persona que ocupa odirecta a la persona que ocupa o
pot ocupar aquell cpot ocupar aquell cààrrec orrec o
categoria professional, scategoria professional, s’’haha
dd’’adoptar el gadoptar el gèènere adequat per anere adequat per a
ll’’expressiexpressióó del cdel cààrrec. rrec. 

Exemple: Exemple: 
M. Rosa M. Rosa LloveraLlovera i i MarMaríínn, , 
ttèècnica superior dcnica superior d’’organitzaciorganitzacióó. . 

La formaciLa formacióó dd’’aquests noms es fa aquests noms es fa 
tenint en compte el sufix variable o tenint en compte el sufix variable o 
invariable. invariable. 

sufix variable sufix variable 

adjudicatari     adjudicatadjudicatari     adjudicatàària ria 
adjunt    adjunta adjunt    adjunta 

administrador    administradora administrador    administradora 
administratiu    administrativa administratiu    administrativa 

advocat     advocadaadvocat     advocada
ajudant    ajudanta ajudant    ajudanta 
alcalde    alcaldessa alcalde    alcaldessa 

aparellador    aparelladora aparellador    aparelladora 
aprenent    aprenenta aprenent    aprenenta 

arbuciencarbucienc arbuciencaarbucienca
arquitecte    arquitecte    arquitectaarquitecta

arxiver    arxivera arxiver    arxivera 
assessor     assessora assessor     assessora 
assistent    assistenta assistent    assistenta 

autor    autora autor    autora 
bidell    bidell    bidellabidella

capitcapitàà capitana capitana 
caporal    caporal    caporalacaporala

comerciant   comercianta comerciant   comercianta 
conductor   conductora conductor   conductora 
conseller    consellera conseller    consellera 

delegat   delegada delegat   delegada 
dependent    dependenta dependent    dependenta 

dipositari    dipositdipositari    dipositàària ria 
diputat    diputada diputat    diputada 

director    directora director    directora 
empleat     empleada empleat     empleada 

empresari     empresempresari     empresàària ria 
encarregat    encarregada encarregat    encarregada 

enginyer    enginyera enginyer    enginyera 
escriptor     escriptora escriptor     escriptora 

estudiant     estudianta estudiant     estudianta 
facultatiu     facultativafacultatiu     facultativa

funcionari      funcionfuncionari      funcionààriaria
gestor     gestoragestor     gestora

informador      informadorainformador      informadora
informinformààtic     informtic     informààticatica
inspector     inspectorainspector     inspectora

NOMS DNOMS D’’OFICIS, COFICIS, CÀÀRRECS RRECS 
I PROFESSIONSI PROFESSIONS
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sufix invariable sufix invariable 
agent agent 

agutzil agutzil 
aspirant aspirant 
auxiliar auxiliar 

cap cap 
caporal caporal 

comptable comptable 
conferenciant conferenciant 

conserge conserge 
contractista contractista 

delineant delineant 
donant donant 

fabricant fabricant 
forense forense 
gerent gerent 

governant governant 
periodista periodista 

recepcionista recepcionista 
representant representant 

resident resident 
solsol··licitant licitant 

superior superior 
suplent suplent 

telefonista telefonista 
vigilant vigilant 

vocal vocal 

interventor   interventorainterventor   interventora
jutge   jutgessajutge   jutgessa

metge   metgessametge   metgessa
ministre   ministraministre   ministra

mosso dmosso d’’esquadra     esquadra     mossadmossad’’esquadraesquadra
notari   notnotari   notààriaria
oficial   oficialaoficial   oficiala

operari   operoperari   operààriaria
pedagog   pedagogapedagog   pedagoga

pepeóó peonapeona
perit, pperit, pèèrit    perita, prit    perita, pèèritarita

president   presidentapresident   presidenta
professor   professoraprofessor   professora
propietari   propietpropietari   propietààriaria

psicòleg   psicòlogapsicòleg   psicòloga
psiquiatre    psiquiatrapsiquiatre    psiquiatra

regidor    regidoraregidor    regidora
secretari    secretsecretari    secretààriaria

sergent   sergentasergent   sergenta
supervisor     supervisorasupervisor     supervisora

ttèècnic     tcnic     tèècnicacnica
tinent     tinent     tinentatinenta

treballador     treballadoratreballador     treballadora
tresorer     tresoreratresorer     tresorera

xofer, xofer, xòferxòfer xofera, xofera, xòferaxòfera
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CCÀÀRRECS, OFICIS I PROFESSIONSRRECS, OFICIS I PROFESSIONS

Femenins                          Masculins                    GFemenins                          Masculins                    Genenèèrics rics 
Administrativa                     Administratiu             PerAdministrativa                     Administratiu             Personal administratiusonal administratiu

Personal dPersonal d’’administraciadministracióó
Cos administratiuCos administratiu
Cos dCos d’’administraciadministracióó
Plantilla administrativa Plantilla administrativa 

Plantilla dPlantilla d’’administraciadministracióó
Agents judicials                   Agents judicials            CAgents judicials                   Agents judicials            Cos dos d’’agents judicials agents judicials 
Alcaldessa                               Alcalde                Alcaldessa                               Alcalde                LL’’alcaldia alcaldia 

LL’’ajuntament ajuntament 
El consistori El consistori 

Candidates                            Candidats                 Candidates                            Candidats                 La candidatura La candidatura 
La persona candidata La persona candidata 

Ciutadana                                CiutadCiutadana                                Ciutadàà La ciutadania La ciutadania 
La poblaciLa poblacióó
La societat La societat 

ColCol··legiades                            Collegiades                            Col··legiats                El collegiats                El col··legi legi 
La persona colLa persona col··legiada legiada 

Consellera                                 Conseller            Consellera                                 Conseller            El departamentEl departament
La conselleria La conselleria 
El consell El consell 
El governEl govern

Delegada                                  Delegat               Delegada                                  Delegat               La delegaciLa delegacióó
Diputades                                 Diputats              Diputades                                 Diputats              El parlament El parlament 
El CongrEl Congréés s 
Directora general                      Director general        LDirectora general                      Director general        La direccia direccióó general general 

LL’’equip directiu equip directiu 
Dona                                       Home                 Dona                                       Home                 La persona La persona 

LL’é’ésser humsser humàà
La humanitat La humanitat 
La poblaciLa poblacióó
La gent La gent 

Electores                                  Electors             Electores                                  Electors             LL’’electorat electorat 



9

Femenins                              Masculins                 Femenins                              Masculins                 GenGenèèrics rics 
FuncionFuncionàària                           Funcionari                El funciria                           Funcionari                El funcionariatonariat

El personal funcionari El personal funcionari 
La funciLa funcióó ppúública blica 

Gerent                                Gerent                    Gerent                                Gerent                    La gerLa gerèència ncia 
Inspectora                            Inspector                 Inspectora                            Inspector                 La inspecciLa inspeccióó
Interines                              Interins                 Interines                              Interins                 LL’’interinatgeinterinatge

El personal interEl personal interíí
La plantilla interina La plantilla interina 

Jove                                      Jove                                      JoveJove La joventut La joventut 
El jovent El jovent 
La persona jove La persona jove 

Membre                               Membre                               MembreMembre La comissiLa comissióó
LL’’entitat           entitat           
LL’’associaciassociacióó
LL’’agrupaciagrupacióó
LL’’assemblea assemblea 
LL’’equip equip 
El colEl col··lectiu lectiu 

(nom de l(nom de l’’organisme) organisme) 
Ministra                            Ministre                    Ministra                            Ministre                    El ministeri El ministeri 
Mosses dMosses d’’esquadra     Mossos desquadra     Mossos d’’esquadra              La Policia Autonòmicaesquadra              La Policia Autonòmica
Nenes                              Nens                         Nenes                              Nens                         LL’’ infant infant 

El nadEl nadóó
El bebEl bebèè
La criatura La criatura 
La infLa infàància ncia 
La mainada La mainada 
La canalla La canalla 

Noia                                  Noi                       Noia                                  Noi                       La joventut La joventut 
El jovent El jovent 
La persona jove La persona jove 

ParlamentParlamentàària                 Parlamentari                      El Parlameria                 Parlamentari                      El Parlament nt 
La Cambra La Cambra 

Presidenta                       President                      Presidenta                       President                      La presidLa presidèència ncia 
Redactora                       Redactor                        Redactora                       Redactor                        La redacciLa redaccióó
Regidora                         Regidor                        Regidora                         Regidor                        La regidoria La regidoria 
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Femenins                      Masculins                       GeFemenins                      Masculins                       Gennèèrics rics 
SecretSecretààries                    Secretaris                       La secrries                    Secretaris                       La secretaria etaria 

El secretariat El secretariat 
Personal de secretaria Personal de secretaria 

La plantilla de secretaria La plantilla de secretaria 
Sòcia                              Soci                        Sòcia                              Soci                        La societat La societat 

LL’’associaciassociacióó
LL’’agrupaciagrupacióó
LL’’entitat entitat 

EEl club (nom de ll club (nom de l’’organisme) organisme) 
TTèècniques                     Tcniques                     Tèècnics                         El personal tcnics                         El personal tèècnic cnic 

La plantilla tLa plantilla tèècnica cnica 
LL’’equip tequip tèècnic cnic 

Treballadores                Treballadors                   El pTreballadores                Treballadors                   El personal ersonal 
La plantilla La plantilla 
El mEl móón laboral n laboral 
El mEl móón del treball n del treball 

VeVeïïna                               Vena                               Veíí El veEl veïïnatge natge 
El veEl veïïnat (en un barri) nat (en un barri) 

La comunitat (en un edifici) La comunitat (en un edifici) 
Vocals                             Vocals                             VocalsVocals La vocalia La vocalia 
VoluntVoluntàària                       Voluntari                      El voluria                       Voluntari                      El voluntariat ntariat 

La persona voluntLa persona voluntàària ria 
El personal voluntari El personal voluntari 
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En lloc de En lloc de Molt agraMolt agraïïts per lats per la
vostra colvostra col··laboracilaboracióó
Es proposa Es proposa Us agraUs agraïïm la vostram la vostra
colcol··laboracilaboracióó
En lloc de En lloc de Heu estat seleccionatsHeu estat seleccionats
Es proposa Es proposa Us han seleccionatUs han seleccionat
En lloc de En lloc de Hi estan molt interessatsHi estan molt interessats
Es proposa Es proposa Hi tenen molt dHi tenen molt d’’interinterèèss
En lloc de En lloc de El solEl sol··licitant pot .... licitant pot .... 
Es proposa Es proposa Quan es presenti unaQuan es presenti una
solsol··licitud es pot... licitud es pot... 
En lloc de En lloc de Dades del signant deDades del signant de
ll’’informeinforme
Es proposa Es proposa Dades de qui signaDades de qui signa
ll’’informeinforme
En lloc de En lloc de El demandant tEl demandant téé dretdret
a... a... 
Es proposa Es proposa Qui presenta laQui presenta la
demanda tdemanda téé dret a...dret a...
En lloc de En lloc de Tots els membres delTots els membres del
Consell poden... Consell poden... 
Es proposa Es proposa Qualsevol membre delQualsevol membre del
Consell pot... Consell pot... 
En lloc de En lloc de Els altres signaran demEls altres signaran demàà
Es proposa Es proposa La resta signarLa resta signaràà demdemàà

FRASES I PERFRASES I PERÍÍFRASISFRASIS

VVóós s 
Aquesta forma Aquesta forma éés habitual en el llenguatge administratiu catals habitual en el llenguatge administratiu catalàà i, al i, al 
contrari que el tractament de vostcontrari que el tractament de vostèè, en l, en l’ú’ús de vs de vóós no apareixen marques s no apareixen marques 
de masculde masculíí o femeno femeníí. . 
En lloc de En lloc de El/la convidem a la inauguraciEl/la convidem a la inauguracióó de... de... 
Es proposa Es proposa Us convidem a la inauguraciUs convidem a la inauguracióó de... de... 
En lloc de En lloc de Aprofito lAprofito l’’avinentesa per saludaravinentesa per saludar--la/lola/lo
Es proposa Es proposa Aprofito lAprofito l’’avinentesa per saludaravinentesa per saludar--vosvos

La barra (/) La barra (/) 
Entre els usos que es poden fer Entre els usos que es poden fer 
servir trobem el signe de la barra servir trobem el signe de la barra 
(/). Encara que est(/). Encara que estàà admadmèès, sempre s, sempre 
que sigui possible ha que sigui possible ha dd’’evitarevitar--sese
separar amb una barra la paraula i separar amb una barra la paraula i 
el morfema, ja que el morfema, ja que alletjaalletja el text i el text i 
en dificulta la lectura. Si sen dificulta la lectura. Si s’’opta per opta per 
aquest recurs, saquest recurs, s’’ha dha d’’utilitzar no utilitzar no 
sols en els substantius sinsols en els substantius sinóó en tots en tots 
els elements amb els quals els elements amb els quals 
concorden. concorden. 
TambTambéé hem de tenir en compte lahem de tenir en compte la
claredat del text. claredat del text. 

LL’’arrova @ arrova @ 
Aquest signe no Aquest signe no éés en absoluts en absolut
recomanable, entre altres raons, recomanable, entre altres raons, 
perquperquèè no no éés cap signe lings cap signe lingüíüístic stic 
sinsinóó un sun síímbol utilitzat actualment, i mbol utilitzat actualment, i 
no serveix com a solucino serveix com a solucióó. . 



12

RECURSOS EN LÍNIA
- Marcar les diferències: la representació de dones i homes a la 
llengua. E. Lledó. Secretaria de Política Lingüística. Institut Català de 
les Dones. Barcelona 2005.
www.gencat.net/llengcat/publicacions/marcar/index.htm

-Fitxa 28: Recursos per evitar l’ús sexista del llenguatge: les 
dobles formes. Servei de Llengües i Terminologia de l’UPC en línia. 
www.upc.edu/slt.

-Perquè les paraules no se les enduu el vent... Per un ús no 
sexista de la llengua. T. Meana Suárez. Ajuntament de Quart de 
Poblet.
www.nodo50.org/xarxafeministapv/IMG/pdf/ lenguaje_no_sexista.pdf

-Diccionari en línia de l’Institut d’Estudis Catalans
http://dlc.iec.cat

- Recomanacions per un ús no sexista del llenguatge. París: 
Servei de Llengües i Documents, UNESCO
www.unescocat.org/ct/docs/llenguatgenosexista.pdf

-Optimot, consultes lingüístiques. Ús no sexista del llenguatge. 
www14.gencat.cat

El llenguatge El llenguatge éés un termòmetre de ls un termòmetre de l’’evolucievolucióó dd’’una societat. una societat. ÉÉs un s un 
termòmetre que deptermòmetre que depèèn n úúnicament de cadascun de nosaltres. nicament de cadascun de nosaltres. 
PerquPerquèè, com ens indica el t, com ens indica el tíítol de la guia, som el que parlem. tol de la guia, som el que parlem. 

Amb aquest objectiu, us presentem una guia amb una sAmb aquest objectiu, us presentem una guia amb una sèèrie rie 
dd’’exemples per configurar una bona prexemples per configurar una bona prààctica i eliminar els estereotips ctica i eliminar els estereotips 
sexistes en els documentssexistes en els documents
de lde l’’administraciadministracióó..

Les dones 
hi som
des de
sempre

Pla Social d’Igualtat


