
ARAGON

El més millor flusflús del Mercat (i si pot ser,  
del Mercat Social) que farà que la teua implicació  
en l’economia social i solidària brille i relluisca  
amb el millor bon rotllo ¡i en morat!

Un mètode infal·lible per fer habitable, amigable i desitjable 
qualsevol reunió o assemblea ¡per espessa que parega! 
¡Resultats garantits de per vida!
¡Des del primer ús, la teua entitat notarà la diferència!

*

les nostres usuàries han parlat:*
« Després d’usar PAAF, sóc millor persona  

i em sento guai, moderna i més dinámica! »

« PAAF va canviar la mea vida, sóc econòmicament 

més social i solidària »

« Non puc deixar d’usar-lo, ho he portat als meus 

sopars nadalencs... i també funciona! »

* Assemblees avorrides? 
¿Comentaris i acudits 

masclistes, racistes,  
que no vénen al ca?

Xerrameca desenfrenada  
i buida de contingut? 

NO DESESPEREIS!  
AIXÒ ÉS COSA  

DEL PASSAT!

Ja és aquí  
el flusflús  

més fantàstic,  
meravellós,  

efectiu, efectista, 
 feminista, alternatiu, 

ecològic, econòmic  
i social!

Per descobrir totes les seues 
aplicacions, aixeca la pàgina 

 i continua llegint...*
Col.labora:

Istos materials s’han elaborau por lo  
Grupo de Feminismos de la ESyS de Aragón [ https://reasaragon.net/economiafeminista ]

Las ilustracions son de  
Sara Chueca [ www.pinterest.es/sarachueca/ ]

L’adaptación y creación de textos, lo disenyo y la maquetación son de  
Ana Maketa [ www.anamaketa.net ]

Los textos s’han traduciu a l’aragonés por 
Carlos Barrenau [ https://xarxes.wordpress.com/ ]
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CONVOCATÒRIA
Si et convoquen a una reunió o assemblea, abans de res mooolta calma, no et bloque-
ges, arruixat amb aquest magnífic flusflús i seràs capaç de contestar i confirmar la 
teua assistència per facilitar la preparació de l’espai, els materials, o el que siga me-
nester, per part de les convocants (aquelles grans desconegudes), i si les teues faenes 
diàries no et permeten acudir, encara que no ho cregues, ¡la teua veu pot ser escoltada! 
Aporta, aporta sense dubtar-ho enviant un text per correu.

HORARI
El temps és relatiu... però necessari, donem-li la importància que té, acudim puntuals a 
les assemblees i siguem rabents, pulcres i ràpides  envers els seus temps.

DISPOSICIÓ
Posa’t la teua millor actitud i vine feliç a generar el millor clima de treball en aquestes 
assemblees. Obre bé els teus sentits per participar, escoltar, aportar i aprendre, amb 
només unes gotes de PAAF, veuràs clarament que la tasca és important, però les per-
sones més i per això cal cuidar, emparar, acollir, escoltar, comprendre, acompanyar i 
ser feliç en el procés.

PREPARACIÓ
Amb aquest meravellós flusflús et podràs netejar les ulleres del deure i així dur a l’as-
semblea les tasques fetes: lectura de documentació enviada, pensar sobre els temes a 
tractar.. i si no pot ser, no freguis més, segur que el teu paper pot ser un altre... El llibre és de totes i perquè no haja taxons ni taques, és millor escriure-ho juntes.

ESPAI
Tot entra pels nostres sentits, tinguem cura d’ells, posa un xorret de PAAF en un drap i passa el drap a l’ordre, la il·luminació, les olors i els materials que faràs 
servir en els teus espais ¡i amb el nostre accessori Mini-PAAF pots generar espais de conciliació perquè ningú es quede a casa!

CUIDATS
Dedica uns minuts a la cura, al principi, durant o a al final de l’assemblea. No només d’operativitat viu la humanitat. Fes unes gotes de PAAF amb el teu flusflús i 
¡podràs parlar del temps sense cap vergonya! sabent, a més, que sent xarxa també agrada compartir-se, construir-se col·lectivament i tenint molt present que hi 
ha diversitat d’idees, habilitats, capacitats... i que això és tot un luxe.

inter- 
vencions

DECISIONS
¿Taps a les orelles, no escoltes bé? ¿Benes als ulls, no veus bé?
No et preocupes, amb PAAF desembussem qualsevol enfangament, opinió indes-
tructible, manca de visió perifèrica o passeig en ruc, fem que aconsegueixes es-
coltar totes les veus, veges i respectes totes les individualitats i pluralitats, sense 
desequilibri de gènere, fonent els dogmes i ablanint les teues actituds més dures. 
A més, aprendràs a estendre la mà i, així, facilitar la pèrdua de por a la paraula a 
les teues companyes.

DISTRACCIONS / INTERRUPCIONS
Et despistes amb facilitat? Parles sense pensar?
Tenim la solució al teu problema: amb la teua primera comanda de PAAF et rega-
lem una llibreta i una pinça; a la llibreta podràs apuntar les teues idees per parlar 
quan et toqui i la pinça és per a casos greus de comentaris xenòfobs, sexistes, 
LGTBfòbics, homòfobs... els detecta immediatament i plana sobre la boca de la 
persona, tancant-la i acabant així amb el problema. A més, si entres dins dels 100 
primeres comandes et inclourem un minimanual per apagar el mòbil i un altre en 
què t’indiquem com no interrompre a les altres, pas a pas i amb dibuixets.
Recorda que les reunions s’acaben i et pots estendre després (si et deixen) en un 
entorn més adequat.

POSICIONAMIENT
A vegades necessites un mapa? No desesperes, també tenim la solució per a tu: 
PAAF-Brúixola és el teu accessori aliat.
Amb ell entendràs que ningú va contra tu per pensar diferent, s’acabaran els ar-

guments buits només per omplir, deixaràs de parlar sense sentit i respectaràs els torns de paraula, ¡garantit! Amb el seu ús continuat seràs capaç de desxifrar i fins 
i tot valorar el que diuen les teues companyes i deixaràs de repetir i robar les idees que altres ja han dit sense enfadar-te ni voler ridiculitzar i menystenir. Amb la 
PAAF-Brúixola trobaràs el nord, el sud, l’est i l’oest.

INTERVENCIONS
Tens verborrea aguda? No ho dubtis, ets capaç de parlar de manera clara, breu, honesta, directa i també de saber callar a temps per escoltar activament a les 
altres, només has de provar una vegada i quedaràs meravellada... ¡increïble! ¡les altres també tenen bones idees!

cuidats

QUAN
Perquè els teus assemblees tinguin una brillantor sublim des del minut un, una 
mica de PAAF a la cadira i repartiràs les tasques al principi de la reunió/assemblea 
o fins i tot abans, en la convocatòria.

QUI
Una pedra del camí ens va ensenyar que el seu destí era rotar i rotar... Puja al carro 
amb PAAF, i no deixis de rotar, amb una sola aplicació assumiràs tasques i entre 
totes aprendreu a desentelar els vidres bruts que fan invisibles i podreu valorar els 
treballs que no es veuen. Ningú és perfecte i pot ser que alguna vegada equivoquis 
el teu camí, però si no et puges no arribarà mai a destí.

COM
El nostre protocol a més d’assembleari i feminista és actiu, per tant ve donada en la 
seua composició que distribuir els temps per tractar els temes és qüestió de totes, 
no només de qui modera o dinamitza. Ho posa a l’etiqueta.

QUÉ
Tenim tot un repertori d’accessoris per a facilitar i fer servir en les vostres assemblees:

• PAAF-METÒDICA Per a la persona que té cura de l’espai, pensa dinàmiques,  
  les prova i les avalua.
• MULTI-PAAF Per a la persona encarregada de prendre acta.  
  Recorda que cal posar data per a la següent reunió i qui la convocarà.
• CRONO-PAAF Per a la persona que assegura la fluïdesa i respecte dels temps,  
  fa les fotos, àudios...
• PAAF-5 SENTITS Per a la persona que vigila les relacions interpersonals, capta resistència i intermedia en els conflictes, vigila que les diferents formes  
  de ser i expressar-se siguen tingudes en compte i evita que només siguin dones les que «equalitzen» l’ambient.

PER A QUÉ
El nostre objectiu és que en la teua entitat, totes les persones compten i s’escolten totes les  seues veus. Per això t’oferim aquest revolucionari protocol, PAAF, la 
solució als teus problemes de vergonyetes i dificultats per parlar en públic, posant només un tap en la teua entitat et sentiràs més segura per participar i les teues 
associades estaran més contentes que un gínjol en totes les assemblees en què participen.

*

tasques  
i rols


