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PRESENTACIÓ

Toni González Rodríguez
Alcalde de l’Ajuntament d’Almussafes.

Encetem una nova etapa cap a la igualtat
real amb la posada en marxa d'este I Pla
Municipal d'Igualtat de Dones i Homes
d’Almussafes 2018-2021.
Conscients de la xacra social que suposa la
problemàtica de la desigualtat, des de
l'Ajuntament d’Almussafes ens trobem plenament compromesos amb la
igualtat de gènere; una voluntat que queda reflectida amb tot detall en el I
Pla Municipal d'Igualtat que a continuació presentem.
La realitat social a la qual ens enfrontem es troba en un procés de canvi i de
progrés, procés al qual ens unim des d'Almussafes, tractant d'adequar-nos a
esta realitat i avançar, no solament cap al poble que volem, sinó també cap a
la societat igualitària que imaginem.
Este I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes és, en definitiva, la gran
ferramenta estratègica que aporta l'Ajuntament d'Almussafes a la lluita per la
igualtat de gènere. Amb este document es pretén mostrar a tota la
ciutadania, així com a la societat en el seu conjunt, que un món millor és
possible si totes les persones treballem unides i tractem d'aportar a esta lluita el
que està a les nostres mans.
Com a alcalde d’Almussafes em sent orgullós de la participació activa de tot
el teixit associatiu en el disseny del pla. Sens dubte, el nostre objectiu ha sigut,
des del principi, donar veu a totes les entitats socials d’Almussafes i la seua
resposta ha superat les nostres expectatives.
Finalment, m’agradaria donar les gràcies a l'equip responsable del projecte i a
tota la ciutadania que ha participat en la seua elaboració. Elles i ells han fet
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possible la redacció d'este I Pla Municipal d'Igualtat que permetrà fer del
nostre poble un lloc millor, més just i més igualitari.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

8

PRESENTACIÓ
Davinia Calatayud Sebastiá
Regidora de Joventut, Consum i Polítiques
d'Igualtat.
Ajuntament d’Almussafes.

Actualment, la desigualtat de gènere és una de
les qüestions que limiten el creixement i evolució
de la nostra societat. És per això que hem d'unir
forces per a lluitar de forma conjunta contra
esta xacra social.
És innegable que les dones, pel simple fet de ser-ho, portem moltes dècades
patint discriminacions en diferents àmbits de la vida que, malgrat el córrer del
temps, continuen estant a l'ordre del dia. No obstant això, encara que
lentament, la societat evoluciona i este és el moment de combatre esta
desigualtat latent, perquè, per fi, s’escolte la veu de totes aqueixes dones que
tenen tant que dir.
En este sentit, m'enorgulleix presentar el I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i
Homes d’Almussafes, una iniciativa que situa el nostre municipi en el camí cap
a un futur igualitari i digne per a totes les persones. De fet, el principal objectiu
a aconseguir amb la posada en funcionament d’este primer pla radica en fer
d’Almussafes un poble en el qual regne la igualtat de gènere.
És molt important mencionar que este projecte no hauria sigut possible sense la
participació i col·laboració activa de la nostra ciutadania i de les diferents
entitats locals, les quals i des d’un primer moment s’han bolcat en el procés
d'elaboració del mateix. És per això que faig un agraïment públic, perquè
gràcies al seu recolzament hem pogut establir les directrius bàsiques sobre les
quals encaminar el nostre programa.
Tots els mesos de treball invertits en l’elaboració del nostre I Pla Municipal
d'Igualtat queden plasmats en este document. Però el treball no acaba ací, ja
que ara més que mai ciutadania i ajuntament hem d'unir-nos amb força i hem
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de seguir fent passos ferms fins a aconseguir fer d'Almussafes un poble més
lliure, igualitari i respectuós amb la diversitat.
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1. INTRODUCCIÓ
Almussafes és un municipi viu, participatiu i en constant evolució on s'aborden
diferents reptes que impulsen la transformació social. Un d'ells és la consecució
de la igualtat real de dones i homes que té com a principal objectiu fer
d'Almussafes un poble lliure de discriminacions on la igualtat de gènere siga
una realitat.
La consecució d'este repte suposa haver de travessar certes reticències que
tractaran de frenar l'avanç social cap a la igualtat real de dones i homes en el
municipi, per la qual cosa és essencial que ciutadania i consistori unisquen les
seues forces per a superar tots els obstacles i per a fer d'Almussafes un municipi
cimentat en la igualtat de gènere.
Després de corroborar les desigualtats existents entre dones i homes en la
societat actual, l'Ajuntament d'Almussafes no pot quedar-se impassible i pren
la ferma iniciativa d'elaborar un pla d'igualtat que permeta articular una
resposta igualitària mitjançant diferents polítiques públiques municipals.
Este és el principal objectiu del I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes
d'Almussafes: contribuir a la lluita en favor de la igualtat de gènere amb la
intervenció de forma directa en tots aquells àmbits en els quals, dia a dia, es
produeixen discriminacions basades en el gènere de les persones.
La principal característica d'este pla és el procés de reflexió col·lectiva que
s'ha dut a terme a l'hora de dissenyar-lo, i és que el pla és fruit de la
participació de les persones que formen part del municipi, la qual cosa dóna
lloc a una estratègia d'intervenció consensuada i legitimada, aspecte que
repercuteix positivament en les possibilitats d'èxit d’esta.
És ara, una vegada elaborat el pla, quan és encara més necessari el suport i la
participació de totes les persones en la implementació d’este, perquè
solament d'esta manera s'aconseguirà canviar la societat i fer de la igualtat de
gènere una realitat.
En definitiva, Almussafes es troba actualment en un procés de canvi que farà
del poble un lloc en el qual totes les persones puguen complir els seus somnis i
I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

12

les seues il·lusions sense que el seu gènere siga una limitació per a aconseguirho.
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2. MARC JURÍDIC
La consecució de la igualtat de gènere ha portat al desenvolupament de
nombrosa legislació des d'organismes tant internacionals com nacionals, amb
l'única finalitat de garantir la igualtat real de dones i homes en tots àmbits
socials.
L'Organització de les Nacions Unides va ser el primer organisme internacional
que va desenvolupar legislació específica per a protegir les dones de les
discriminacions que patien diàriament. En l'article 2 de la Declaració Universal
dels Drets Humans va reconèixer que “tota persona té tots els drets i llibertats
proclamades en esta Declaració, sense distinció alguna de raça, color, sexe” i,
per tant, no existeix cap justificació vàlida en la qual sustentar el tracte
discriminatori que pogueren patir les dones.
En el marc de les Conferències Mundials Sobre la Dona que es van impulsar
des de les Nacions Unides, destaca la repercussió de la IV Conferència Mundial
Sobre la Dona que va tenir lloc a Pequín l'any 1995, on es va modificar
l'estratègia mundial de la lluita per la igualtat de gènere, i es van establir com
a bases per a avançar cap a la igualtat real de dones i homes l'apoderament
de les dones, la transversalització de gènere i la perspectiva de gènere.
Des de l'àmbit comunitari també es treballa per garantir la igualtat de gènere,
mostra d'açò és la Directiva 2006/54/CE, una refundició de directives anteriors
que s'elaboren tractant d'arrelar la igualtat de tracte en tots els àmbits de la
vida social i en els ordenaments jurídics dels estats membres. En esta
s'encunyen els conceptes de discriminació directa i indirecta i es prohibeixen
estes actituds en la contractació, en l'accés a l'ocupació, en l'acomiadament,
en la formació i en la promoció professional i en l'afiliació a les organitzacions
de treballadores i treballadors o empresàries i empresaris, a més de tractar de
simplificar, modernitzar i millorar la legislació comunitària existent en l'àmbit de
la igualtat de tracte entre dones i homes.
Arran de tot el treball realitzat des dels diferents organismes internacionals per
garantir la igualtat de gènere, en l'àmbit nacional també ha entrat en vigor
legislació que tracta de garantir el principi d'igualtat de tracte i d’oportunitats.
I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

14

La Constitució Espanyola estableix, en l'article 14, que totes les persones som
“...iguals davant la llei, sense que puga prevaldre discriminació alguna per raó
de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o
circumstància personal o social” i en l'article 9.2 que “...correspon als poders
públics promoure les condicions perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i
dels grups en què s'integra siguen reals i efectives; remoure els obstacles que
impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els
ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”.
Amb l'objectiu de complir els mandats constitucionals mencionats anteriorment
s'elabora la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes, que persegueix l'objectiu d'acabar amb les discriminacions per
raó de sexe, directes o indirectes, que pateixen les dones tant en l'àmbit social
com en el polític polític i en el cultural, i estableix com a mecanisme per a
aconseguir este objectiu l'elaboració de plans d'igualtat.
Així mateix, no es pot obviar la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de
Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere que va suposar
un punt d'inflexió en les polítiques d'igualtat a causa que, per primera vegada,
es tracta d'eradicar la major expressió de desigualtat existent que és la
violència masclista.
Finalment, en l'àmbit autonòmic tenim la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la
Igualtat entre Dones i Homes dirigida a l'eliminació de la discriminació cap a
les dones i a la consecució de l’exercici dels drets humans i de les llibertats
fonamentals per a les dones, sobre la base de la igualtat de dones i homes.
Posteriorment, en el nostre territori també es va elaborar la Llei 7/2012, de 23 de
novembre, integral contra la violència sobre la dona en l'àmbit de la
Comunitat Valenciana que pretenia reforçar la lluita contra la violència
masclista.
Finalment, i com a mesures impulsades des de l’àmbit autonòmic per tal
d’acabar amb la violència de gènere, en setembre de 2017 es va aprovar el
Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista; un Pacte que
“interpel·la a les diferents parts que intervenen en este perquè assumisquen i
desenvolupen mesures concretes per a combatre la violència masclista”.
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Amb este Pacte, estructurat en 5 eixos d’actuació, 21 objectius i 293 mesures
concretes, es persegueix l’objectiu de transformar la societat i d’aconseguir
eradicar totes les formes de violència cap a les dones que es produeixen en el
nostre dia a dia.
En definitiva, estes són algunes de les principals normes en les quals
s'emmarquen i es recolzen els plans d'igualtat com a instrument per a
aconseguir la igualtat real de dones i homes. Un ampli ventall normatiu que
mostra la voluntat dels poders legislatius d'organismes internacionals i nacionals
per avançar cap a una societat en la qual la igualtat de tracte i d'oportunitats
estiga totalment garantida.
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3. PRINCIPIS FONAMENTADORS
Els processos d'elaboració i d’implementació de tot pla d'igualtat són
processos en els quals intervenen una gran quantitat de col·lectius que fan del
camí a recórrer una complexa sendera en la qual és necessari trobar punts
comuns per a garantir que els processos mencionats segueixen el seu camí i
arriben a la seua destinació.
És per tot açò, i encara amb major justificació en el cas d'Almussafes pel fet de
tractar-se d'un municipi amb tan alt índex de participació ciutadana i
d’associacionisme, que es fa imprescindible establir una sèrie de principis
fonamentadors en els quals basar el projecte i que servisquen també com a
base perquè totes i cadascuna de les persones que intervenen en este
treballen en la mateixa direcció.
Són diferents conceptes i idees relacionats amb la igualtat de gènere els que
es converteixen en els principis fonamentadors del I Pla Municipal d'Igualtat de
Dones i Homes d'Almussafes. Més concretament, els principis fonamentadors
als quals es fa referència són la igualtat de tracte i d’oportunitats, la
perspectiva de gènere, les polítiques públiques d'igualtat, el respecte a la
diversitat, la transversalització de gènere, la coresponsabilitat, el llenguatge
inclusiu, la transparència i la participació ciutadana i, finalment, el diàleg.
La igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes suposa la garantia de
l'absència de qualsevol tipus de discriminació directa o indirecta que puguen
patir les dones únicament pel fet de ser-ho.
El concepte de perspectiva de gènere fa referència a la necessitat de tenir
sempre en consideració en tots els programes i les polítiques públiques que es
duguen a terme des del municipi les diferents realitats socials en les quals es
troben les dones i els homes per a tractar d'aconseguir que estos programes i
estes polítiques públiques no donen lloc a cap tipus de discriminació i, a més,
s'adapten a les diferents necessitats en les quals es troben les persones d'un i
d’altre gènere.
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Les polítiques públiques d'igualtat són totes les polítiques que es desenvolupen
amb l'objectiu de garantir el principi d'igualtat de tracte que arreplega l'article
3 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de
Dones i Homes.
El respecte a la diversitat és essencial per a poder aconseguir una societat
igualitària, la qual cosa fa que siga necessària la conscienciació de tota la
societat sobre la importància de reconèixer que vivim en una societat diversa i
que mereix respecte.
Quan es parla de transversalització de gènere s'està fent referència a la
integració de la perspectiva de gènere en tots els àmbits i esferes de la
societat per a aconseguir que es tinguen sempre en compte les desigualtats
que pateixen les dones i aconseguir així avançar cap a una igualtat completa
i real de dones i homes.
Per altra banda, la coresponsabilitat consisteix a augmentar la implicació de
totes les persones, agents socials i instàncies públiques i privades en el
repartiment de les responsabilitats entre dones i homes.
El llenguatge és la principal eina que s'utilitza per a la comunicació entre
persones, per això és important prendre consciència de tots aquells conceptes
sexistes que s'utilitzen de manera quotidiana en la comunicació i, una vegada
siguem conscients d'açò, treballar perquè les nostres comunicacions es
duguen a terme utilitzant el llenguatge inclusiu.
El procés d'elaboració i implementació d'este I Pla Municipal d'Igualtat es basa
en la transparència i en la participació ciutadana com a eines que permeten
que la ciutadania deixe de ser espectadora per a ser part protagonista en
estos processos, facilitant així, d'una banda, l'adequació del projecte a les
problemàtiques i necessitats reals de la ciutadania i, de l’altra, l'èxit del
projecte.
Finalment, no es pot oblidar el diàleg com la base per a aconseguir que els
diferents actors que intervenen en el projecte expressen, compartisquen i
comparen les seues diferents idees i pensaments i puguen arribar així al
consens.
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4. DIAGNÒSTIC I ANÀLISI SITUACIONAL D’ALMUSSAFES
4.1 INFORME DE CONTEXTUALITZCACIÓ MUNICIPAL
BLOC SOCIODEMOGRÀFIC

Gràfic 1. Percentatge de població segons sexe, a 1 de gener de 2016

Font: IVE. Elaboració pròpia.

La població total d’Almussafes a 1 de gener de 2016 era de 8.869 persones. En
relació a la distribució per sexes de la població total d’Almussafes (gràfic 1),
podem observar com la mencionada distribució és prou equilibrada, encara
que es podria destacar una lleugera superioritat d’homes sobre dones (50,15% i
49,85% respectivament).
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Gràfic 2. Població segons sexe i edat a 1 de gener de 2016

Font: IVE. Elaboració pròpia.

A l’analitzar la població segons sexe i edat (gràfic 2), observem mitjançant la
piràmide poblacional, com els grups d’edat menors de 15 anys superen en
nombre a les persones entre 15 i 19 anys, el que evidencia un augment de la
taxa de natalitat per als anys pertinents. No obstant això, a partir d’este grup
d’edat el nombre de persones incrementa progressivament fins al grup d’edat
de 35 a 39, a partir del qual el nombre de persones comença a disminuir a
mesura que avança l’edat.
S’ha d’apuntar també que als grups poblacionals de més edat es troba una
major presència de dones, fet que assenyala una major esperança de vida
entre la població femenina respecte de la masculina.
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Gràfic 3. Evolució de la població segons sexe

Font: IVE. Elaboració pròpia.

En relació a l’evolució de la població als darrers anys (gràfic 3) observem que
esta evolució ha seguit una tendència a l’alça. De 2012 a 2016 trobem que
l’augment de la població femenina ha sigut menor que l’augment de la
població masculina, més concretament, es passa de 4.269 dones en 2012 a
4.421 dones en 2016, mentre que en el cas dels homes, en trobem 4.254 en
2012 i 4.448 en 2016.
A més, és destacable el fet que en 2012 el nombre de dones fóra superior al
d’homes (4.269 i 4.254 respectivament), mentre que a partir d’este any i fins el
2016 el nombre d’homes supera el de dones, en tant que l’augment del
nombre d’homes és superior al que experimenta el nombre de dones. A açò
també ha contribuït el fet que el nombre de dones es reduira entre l’any 2012 i
2013.
Concretament, a partir de l’any 2013 fins al 2016 el nombre de població
femenina experimenta un lleuger augment progressiu (de 4.252 en 2014 a 4.421
en 2016). En canvi, respecte a la població masculina, incrementa entre 2012 i
2014, any a partir del qual es produeix un lleuger descens (de 4.411 en 2014 a
4.403 en 2015), i de 2015 a 2016 un lleuger augment (de 4.403 a 4.448 en 2016).
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Gràfic 4. Evolució del creixement anual vegetatiu

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Al gràfic 4 es mostra un creixement anual vegetatiu positiu tant per a dones
com per a homes, durant el període comprés entre 2011 i 2015.
No obstant això, existeixen diferències importants respecte a l’evolució d’este
indicador entre ambdós sexes. Al llarg del període analitzat, podem observar
com en el cas de les dones el creixement anual vegetatiu és prou irregular tot i
que, finalment, es manté en la mateixa posició l’any 2015 respecte del 2011.
En el cas dels homes és destacable la tendència a la baixa del creixement
anual vegetatiu durant tot el període analitzat (passen de 31 a 16),
especialment entre els anys 2011 i 2013. Tal i com ens mostra el gràfic, en el
període analitzat es produeix un notable descens, encara que podem
destacar-ne un de més acusat entre els anys 2011 i 2013 (de 31 a 8), i a partir
del 2013, un augment (de 8 a 16).
Estes dades mostren com, encara que el creixement anual vegetatiu de les
dones al municipi és més constant que el dels homes (amb un notable descens
de 2013 a 2014), el nombre d’homes que naixen respecte dels que moren és
lleugerament superior al nombre de dones que naixen en relació a les que
moren durant el període analitzat, excepte a l’any 2013.
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Gràfic 5. Evolució indicadors demogràfics

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Pel que fa a l’evolució d’alguns indicadors demogràfics, més concretament,
taxa de dependència de població menor de 16 anys,la taxa de dependència
de població major de 64 anys, l’índex d’envelliment i l’índex de maternitat
(gràfic 5), podem observar que la taxa de dependència de la població menor
de 16 anys se situa al llarg del període d’estudi per damunt del 20%. Al 2014
trobem la menor taxa de dependència de la població menor de 16 anys
durant el període analitzat, doncs representa la població menor de 16 anys el
23,1% d’aquella que té entre 16 i 64. Esta xifra contrasta amb el 25% del 2016.
Respecte a esta mateixa taxa per a persones majors de 64 anys, trobem una
evolució molt més estable, ja que varia entre el 20% i 22% per a tot el període
analitzat. A més, l’augment de la taxa és sostingut en el temps; es troba en
2016 l’indicador més alt amb un 21,9%.
L’índex d’envelliment és la relació entre població major de 64 anys i aquella
menor de 16. Per al període analitzat, este índex es troba entre 80 i 90 persones
majors de 65 anys per cada 100 persones menors de 16. En 2012 troba el seu
punt més baix amb 84, mentre que en el 2014 la xifra augmenta fins a 88,8
persones majors de 65 per cada 100 persones menors de 16 anys.
Per últim, l’índex de maternitat presenta el punt més alt a 2012, experimentant
un lleuger descens fins a l’any 2014, moment en el qual sembla recuperar-se i
aplega a 21,5 en 2016.
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Gràfic 6. Percentatge de la població segons sexe i nacionalitat a 1 de gener
de 2016

Font: INE. Elaboració pròpia.

A l’analitzar la població d’Almussafes segons sexe i nacionalitat (gràfic 6)
trobem, pel que fa a la població de nacionalitat espanyola, una lleugera
superioritat masculina enfront la població femenina (94,31% i 93,60%
respectivament), mentre que entre la població estrangera, la femenina té una
representació lleugerament superior a la masculina encara que, tal i com es
mostra al gràfic, en ambdós casos els percentatges són relativament baixos
(6,40% i 5,69% respectivament).

Gràfic 7. Percentatge de població segons sexe, edat i nacionalitat a 1 de
gener de 2016

Font: INE. Elaboració pròpia.
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Quan s’analitza la població d’Almussafes segons sexe, nacionalitat i edat
(gràfic 7), el que trobem és que, mentre per al cas de les persones de
nacionalitat espanyola el percentatge de dones menors de 16 anys és inferior
al d’homes (15,90% i 18,05% respectivament), per al cas de les persones de
nacionalitat estrangera el percentatge de dones menors de 16 anys és
lleugerament superior al d’homes (18,37% i 17% respectivament).
Al fixar-nos en les persones d’entre 16 i 64 anys, el que observem és que en el
cas de persones de nacionalitat espanyola, hi ha una lleugera diferència entre
el percentatge de dones i d’homes, ja que el d’estes és lleugerament inferior al
d’estos (66,94% i 67,79% respectivament). En el cas de les persones de
nacionalitat estrangera, trobem que es reprodueix la mateixa situació: hi ha
una lleugera superioritat del percentatge d’homes front al percentatge de
dones (81,42% i 77,03% respectivament), encara que sí seria destacable el fet
que, en el cas de les persones de nacionalitat estrangera, la diferència és més
notable que en el cas de les persones de nacionalitat espanyola.
A més, es posa de relleu el fet de que tant per al cas de persones de
nacionalitat espanyola com per al de les persones de nacionalitat estrangera,
és en esta franja d’edat on trobem un major nombre de persones cosa que, en
el cas de la població estrangera, podria ser conseqüència dels moviments
migratoris que es produeixen per motius laborals, ja que parlem de població en
edat laboral.
Finalment, en el grup d’edat de persones de més de 65 anys, a més de
destacar el fet que el nombre de persones d’este grup d’edat de nacionalitat
espanyola és prou superior al de persones de nacionalitat estrangera, també
és important destacar que tant en el cas de les persones de nacionalitat
espanyola com en el de les persones de nacionalitat estrangera, el
percentatge de dones és superior al dels homes. Més concretament, en el cas
de les persones de nacionalitat espanyola trobem un 17,16% de dones front a
un 14,16% d’homes; mentre que en el cas de les persones de nacionalitat
estrangera trobem un 4,59% de dones front a un 1,58% d’homes.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

28

Gràfic 8. Evolució del nombre de dones i homes de nacionalitat estrangera

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Si continuem amb l’anàlisi de la població d’Almussafes en funció de la
nacionalitat i el sexe, s’analitza l’evolució del nombre de dones i d’homes de
nacionalitat estrangera (gràfic 8), on el que s’observa és que, tant per al cas
de les dones com per al dels homes, la tendència durant el període analitzat
és a la baixa.
Tot i això, és destacable el fet que, al llarg de tot el període analitzat (20122016),el nombre de dones és superior al d’homes, i és només al 2014 quan la
xifra d’homes augmenta i s’aproxima al de les dones, encara que no arriba a
igualar-lo.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

29

Gràfic 9. Percentatge de població estrangera –sobre la població total- segons sexe i principals nacionalitats a 1 de gener de 2016
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0,41%
0,25%
0,20%

0,04%
0,05% 0,14%
0,07% 0,02% 0,02% 0,02%

0,25%0,20%
0,16%

Homes

En relació a la procedència de les persones de nacionalitat estrangera
d’Almussafes (gràfic 9), es pot observar com els principals països de
procedència són Romania, Ucraïna, Xina i Brasil.
Quan analitzem estes dades per sexe, el que observem és que el 2,24% de
dones estrangeres procedeix de Romania, seguit del 0,72% que procedeix
d’Ucraïna, el 0,43% que procedeix de Brasil, i, finalment, el 0,41% que procedeix
de la Xina.
En el cas dels homes trobem que, de la mateixa manera que el cas de les
dones, el principal país de procedència és Romania, amb un 2,16%, seguit del
0,72% d’homes procedents d’Ucraïna i, finalment, el Brasil i la Xina, amb un
mateix percentatge de procedència: 0,25%.

Gràfic 10. Evolució del saldo migratori segons sexe

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Respecte a l’evolució del saldo migratori al període analitzat (gràfic 10), per al
sector femení de la població és positiu en gran part del període d’estudi. Tan
sols l’any 2012 el balanç migratori és negatiu al municipi per a este grup de
població. És a l’any 2013 quan esta xifra troba el seu punt àlgid. Cal destacar
que el saldo migratori masculí se situa per damunt del femení durant els anys
2012 i 2013, per passar a ser inferior als últims tres anys analitzats.
Veiem que el saldo migratori en el cas dels homes ha patit importants canvis al
llarg del període analitzat. De 2012 a 2013 experimenta un creixement
important per a, en 2014, partir un fort descens i acabar amb un saldo migratori
negatiu. En 2015 es recuperen les xifres i amb un important augment passem a
trobar-nos amb dades positives que, finalment, en 2016 tornaran a partir un
important descens, encara que es mantindran en positiu.

En contrast amb el que ocorre en el cas dels homes, les dones tenen en 2012
un saldo migratori negatiu, que va augmentant i descendent durant el període
analitzat, encara que es manté en positiu. Concretament, de 2012 a 2013 el
saldo migratori femení experimenta un important augment, ja que passa de 17 a 69. Seguidament, de 2013 a 2014, encara que molt menys acusat que en
el cas dels homes, el saldo migratori femení experimenta un descens que,
finalment, acaba tornant a augmentar i se situa el saldo migratori femení per
damunt del masculí.
Estes dades mostren que, per al període analitzat, solament l’any 2012 el
nombre de dones emigrants va ser superior a les immigrants, mentre que açò
s’evidencia per al cas dels homes, l’any 2014.

Gràfic 11. Població segons sexe i estat civil (any 20111)

Font: IVE. Elaboració pròpia.

En relació a les dades sobre l’estat civil de la població en funció del sexe
(gràfic 11), en primer lloc podem assenyalar que trobem un major nombre
d’homes fadrins que de dones fadrines (1.907 i 1.583 respectivament).
En segon lloc, en relació al nombre de persones casades al municipi, el que
trobem també és una lleugera superioritat d’homes en esta situació (2.086
dones i 2.112 homes).

1 Les xifres de dones divorciades, d’homes vidus i de separats d’ambdós sexes no estan
disponibles. Hem d’apuntar a més a més que l’any 2011 és la data més recent de la qual s’han
trobat dades sobre la població segons sexe i estat civil.
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En relació a les persones viudes, s’ha d’assenyalar que no apareixen dades per
al homes en esta situació, cosa que impedeix analitzar de manera
desagregada per sexe esta variable, ja que sols hi ha dades per al cas de les
dones. El mateix ocorre en el cas de les persones divorciades, de les quals
només hi ha dades dels homes en esta situació, fet que impossibilita l’anàlisi
d’esta variable d’una manera desagregada en funció del sexe.
Finalment, cal assenyalar també que no es pot analitzar la variable que fa
referència a les persones separades, ja que tampoc apareixen dades ni per a
les dones ni per als homes en esta situació.

Gràfic 12. Població segons sexe i nivell de estudis a 13 d’octubre de 20172 (%)
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Font: Ajuntament d’Almussafes. Elaboració pròpia.

Quan analitzem la població d’Almussafes segons sexe i nivell d’estudis (gràfic
12), el més destacable és el fet de que la majoria de la població, tant dones
com homes, tenen uns estudis corresponents a l’EGB o l’ESO (27,79% de dones
i 25,02% d’homes) o inferiors (39% de dones i 38,52% d’homes).
Seguidament trobem les persones amb una FP II, estudis superiors o BUP.
Als tres casos mencionats anteriorment (estudis inferiors a EGB/ESO, EGB/ESO, i
FPII, estudis superiors o BUP), trobem una lleugera superioritat de les dones
enfront dels homes, situació que canvia en nivells superiors d’estudis. Este és el
cas de les persones diplomades, on trobem un 1,47% de dones enfront d’un
5,35% dels homes; de les persones llicenciades, on trobem el 4,70% de les dones

2 Dades orientatives perquè la formació no és una dada que la població sol actualitzar
habitualment al Padró Municipal.
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i el 6,75% dels homes; i de les persones amb un títol de doctorat, on trobem
l’1,16% de les dones i l’1,98% dels homes.
L’únic cas en què trobem una superioritat de dones amb estudis superiors
respecte als homes és en el cas de les persones amb títol d’arquitectura o
d’enginyeria tècnica, on hi ha un 1,81% de dones enfront d’un 0,83% d’homes.

Gràfic 13. Percentatge de la població major de 16 anys segons sexe i nivell
d’estudis (any 20113)

Font: IVE. Elaboració pròpia.

El gràfic 13 mostra el pes percentual per sexe i grau de nivell d’estudis per a
l’any 2011.
Així, trobem un percentatge superior de dones en comparació a homes sense
estudis (62,79% i 37,21% respectivament) i també amb estudis de tercer grau
(60,59% i 39,41% respectivament).
D’altra banda, el percentatge d’homes és superior al de les dones entre les
persones amb estudis de primer grau (54,50% i 45,50% respectivament) i amb
estudis de segon grau (54,13% i 45,87% respectivament).

32011

és la data més pròxima de la qual existeixen dades públiques oficials relatives al nivell
d’estudis de la població en funció del sexe.
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Gràfic 14. Evolució de les defuncions segons sexe

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Finalment, en relació a les defuncions del municipi des de l’any 2006 fins al 2015
(gràfic 14) el que trobem és una evolució molt dispar en funció del sexe, ja que
hi ha alternança entre homes i dones com a grup amb major nombre de
defuncions.
Així, s’observa que les defuncions de dones van ser superiors a les dels homes
als anys 2006, 2008, 2010, 2012 i 2014, mentre que el nombre de defuncions dels
homes va ser superior a les de les dones als anys 2007, 2009, 2013 i 2015.
A l’any 2011 les defuncions de dones i les d’homes es van igualar.
Per últim, s’ha d’apuntar que a l’any 2010 les defuncions de dones van aplegar
a la màxima xifra, mentre que açò va ocórrer en el cas dels homes l’any 2014.
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BLOC TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL

Gràfic 15.Percentatge d’empreses agrupades en sectors segons la seua
activitat principal (any 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

En l’actualitat, el teixit empresarial d’Almussafes concentra la major part de la
seua activitat al sector serveis (77%), que predomina front al sector de la
indústria (13%) i el de la construcció (10%).
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Gràfic 16. Percentatge d’empreses del sector serveis agrupades segons la seua
activitat principal (any 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

En relació a l’activitat principal que desenvolupen les empreses del sector
serveis d’Almussafes (gràfic 16), trobem que quasi la meitat de les empreses es
dedica principalment al comerç, el transport i l’hostaleria (45%).
Seguidament, trobem les empreses que pertanyen al sector de les activitats
professionals i tècniques (21%), a altres serveis personals (13%), i a l’educació, la
sanitat i els serveis socials (10%).
Finalment, trobem amb un 5% aquelles que pertanyen al sector d’activitats
immobiliàries i, amb un mateix percentatge del 3%, les que desenvolupen
principalment activitats financeres i d’assegurances i les que es dediquen
principalment a prestar serveis d’informació i de comunicació.
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BLOC MERCAT LABORAL

Gràfic 17. Percentatge de persones demandants d’ocupació aturades segons
sexe a 31 de març de 2017

Font: IVE. Elaboració pròpia

Quan analitzem el percentatge de persones demandants d’ocupació
aturades a Almussafes relatiu al 31 de març de 2017 segons sexe (gràfic 17),
s’evidencia una major repercussió d’esta situació entre les dones, ja que del
total de persones inscrites al centre SERVEF de referència com a persones
demandants d’ocupació aturades, el 65% són dones i el 35%, homes.
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Gràfic 18. Percentatge de dones i d’homes aturades i aturats demandants
d’ocupació sobre la població major de 16 anys femenina i masculina,
respectivament, a 2016

Font: IVE. Elaboració pròpia

Si fixem l’atenció en el percentatge de persones demandants d’ocupació
aturades sobre la població major de 16 anys (gràfic 18) observem que, per a
l’any 2016, el 9,51% de les dones majors de 16 anys es troba en situació d’atur,
mentre que entre els homes esta xifra és inferior, més concretament, del 6,2%.

Gràfic 19. Evolució de persones demandants d’ocupació aturades segons sexe

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Si observem l’evolució de l’atur a Almussafes (gràfic 19) trobem que, de 2013 a
2017, el nombre de persones aturades al municipi, tant de dones aturades com
d’homes aturats, ha disminuït. Més concretament, trobem que per al cas de les
dones de 344 en 2013 passem a 163 en 2017; d’altra banda, per al cas dels
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homes, de 472 en 2013 passem a 309 en 2017, unes xifres que mostren una
baixada paral·lela al nombre de dones aturades i d’homes aturats al municipi.
No obstant això, si ens fixem en estes xifres en funció del sexe, trobem que l’atur
femení es troba per damunt del masculí durant tot el període que es
contempla al gràfic. A més, encara que durant el període analitzat l’atur
disminueix per al cas d’ambos sexes, també és cert que la diferència entre les
dades d’atur femení i les del masculí es va ampliant durant este període.

Gràfic 20. Percentatge de persones demandants d’ocupació aturades segons
sexe, per grups d’edat, a 31 de març de 2017

Font: IVE. Elaboració pròpia.

Si analitzem les xifres de desocupació per sexe i grups d’edat (gràfic 20),
observem que, per al 31 de març de 2017, el percentatge de dones
demandats d’ocupació d’entre 25 i 44 anys i de més de 44 anys (67% i 68,66%
respectivament) és més del doble que els percentatges d’homes demandats
d’ocupació dels mateixos grups d’edat (33% i 31,34% respectivament).
L’únic grup d’edat en el qual el percentatge d’homes demandats d’ocupació
és lleugerament superior al de les dones és el de menys de 25 anys.
Estes dades podrien ser indicatives d’una major dificultat tant en relació a
l’accés com a la permanència de les dones al mercat laboral; una tendència
que s’ha produït tradicionalment i que podria estar reproduint-se en
l’actualitat, al municipi.
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Gràfic 21. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe (primer
trimestre de 2017)

Font: IVE. Elaboració pròpia.

A l’analitzar les dades d’afiliació a la Seguretat Social en el primer trimestre de
2017 observem la tendència que avançaven les dades d’atur (gràfic 17): tan
sols un 18% del total d’afiliacions corresponien a dones, enfront del 82% dels
homes (gràfic 21). Estes dades podrien ser, de nou, un indicatiu de les majors
dificultats que tradicionalment han trobat les dones per accedir al mercat
laboral.
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Gràfic 22. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i edat
(primer trimestre de 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

Estes afiliacions per edats mostren una concentració als grups de mitjana edat
(entre els 35 i els 49 anys), amb una representació bastant inferior de les dones
a tots els grups d’edat analitzats.

Gràfic 23. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i règim
d’afiliació (primer trimestre de 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

Al gràfic 23 trobem el percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons
sexe i règim d’afiliació, encara que es tracta d’unes dades incompletes,
I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

42

perquè l’IVE només ofereix per a Almussafes dades sobre el règim general i el
règim especial de persones treballadores autònomes.
Així, trobem que al primer trimestre de 2017 les afiliacions a la Seguretat Social
al règim general de dones representen el 16,85% de les afiliacions totals,
mentre que les dels homes apleguen a un 80,37%. Pel que fa a les afiliacions al
règim especial de persones treballadores autònomes, els homes suposen
l’1,43% i les dones l’1,01% respecte al total d’afiliacions.

Gràfic 24. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de
dependència laboral (primer trimestre de 2017)

Font: IVE. Elaboració pròpia.

En relació al percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i
dependència laboral per al primer trimestre de 2017 (gràfic 24), trobem una
majoria de persones afiliades per compte alié, d’entre les quals el 17,01% són
dones i el 80,54% són homes; mentre que entre les persones afiliades per
compte propi observem una lleugera superioritat d’homes (1,43%) enfront del
percentatge de dones (1,01%).
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Gràfic 25. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de
contracte (primer trimestre de 2017)

Font: IVE. Elaboració pròpia.

És important conèixer també el tipus de contracte amb el qual han sigut
afiliades les persones a la Seguretat Social (gràfic 25). En este cas, s’analitza
esta variable en funció del sexe. Així veiem que, per al primer trimestre de 2017,
observem que el 58,69% de les afiliacions a la Seguretat Social corresponen a
un contracte indefinit realitzat a homes, davant d’un 11,84% de dones amb un
mateix tipus de contracte.
També és superior el percentatge d’homes amb un contracte temporal
(23,67%) al percentatge de dones (5,29%), així com el percentatge d’homes
amb altres tipus de contractes (0,31%) davant les dones amb este mateix tipus
de contracte (0,20%).
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Gràfic 26. Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de
jornada (primer trimestre de 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

Quant al percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de
jornada, trobem un percentatge superior d’homes davant el de les dones, per
a tots els tipus de jornada.
Així, per al primer trimestre de 2017, el 77,22% són afiliacions a la Seguretat
Social d’homes a temps complet, davant d’un 14,91% d’afiliacions de dones a
temps complet. El 4,59% són afiliacions a la Seguretat Social d’homes a temps
parcial, davant d’un 1,76% d’afiliacions de dones amb el mateix tipus de
jornada.
D’altra banda, els percentatges d’ambdós sexes més equiparats els trobem
per al tipus de jornada fixa discontinua (0,54% d’homes i 0,46% de dones).
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Gràfic 27.Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i sector
d’activitat (primer trimestre de 2017)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

Finalment, en relació a l’afiliació a la Seguretat Social segons sexe i sector
d’activitat per al primer trimestre de 2017, trobem que la majoria de les
persones es concentren al sector de la indústria, concretament l’11,6% de les
dones i el 68,78% dels homes.
Seguidament es troba el sector serveis, on hi ha un 6,3% d’afiliació femenina
davant d’un 12,11% d’afiliació masculina.
Al sector de la construcció trobem un 0,07% d’afiliació femenina front a un
0,77% d’afiliació masculina, dades que, a més de poder ser conseqüència de
la major contractació d’homes que de dones al primer trimestre de 2017
(gràfic 21), també podria ser conseqüència del fet de tractar-se d’un sector
tradicionalment masculinitzat.
Per últim, el sector amb menor percentatge d’afiliació tant femenina com
masculina és el de l’agricultura on trobem, de nou, una lleugera superioritat
d’afiliacions d’homes (0,32%) per sobre de les de dones (0,05%).
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Gràfic 28) Percentatge de les 10 ocupacions més contractades entre dones i homes (gener-octubre 2016)
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El gràfic 28 coincideix amb la tendència mostrada al gràfic 27 en el fet que
l’ocupació més contractada al municipi durant el període gener-octubre de
2016 és la de personal peó de les indústries manufactureres. Les contractacions
de dones per a portar a terme esta ocupació suposen el 34,52% respecte al
total de contractacions del sexe femení. En el cas dels homes, esta xifra és del
32,43%.
La segona ocupació amb més contractació a Almussafes és la de peons del
transport de mercaderies i personal descarregador. Ací la contractació de
dones representa un 16,25%, mentre que la masculina és del 17,06%.
Al tercer lloc trobem, per al cas de les dones, la contractació com a
cambreres assalariades (14,23%); i per al cas dels homes, la de peons agrícoles
(excepte en hortes, hivernacles, vivers i jardins,10,9%).
Per últim s’ha d’apuntar que, com s’observa al gràfic 28, per al període
analitzat només s’observen contractacions femenines a les ocupacions de
personal de neteja d’oficines, d’hotels i d’altres establiments similars;
d’ajudants de cuina; de cuidadores de xiquetes i xiquets a guarderies i centres
educatius; i d’administratives sense tasques al públic no classificats sota altres
epígrafs. Així mateix, només s’observen contractacions masculines a les
ocupacions d’operadors de carretons elevadors; de personal classificador de
deixalles, d’operaris, d’operaris de punt net i de recollidors de ferralla; de
conductors assalariats d’automòbils, taxis i furgonetes; i de personal soldador i
oxitallador.
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4.2 VALORACIÓ IGUALITÀRIA QUALITATIVA
INTRODUCCIÓ
Una societat més justa i democràtica és més igualitària. Hui en dia, podem dir
que la igualtat formal està pràcticament aconseguida; malgrat això, no és
suficient per a la consecució de la igualtat real, ja que encara distem molt
d’esta. Per això mateix, el desenvolupament de polítiques d'igualtat que la
promoguen, amb diferents mitjans i mesures, i la lluita contra els estereotips i les
idees preconcebudes sexualitzades amb les quals s’explica part de la societat,
és summament important.
Un Pla d'Igualtat d'Oportunitats té com a propòsit visibilitzar les discriminacions
que es donen en un entorn determinat i així engegar les accions específiques
per contrarestar-les. Hem de tindre en compte que les discriminacions que
podem trobar poden ser d'àmbit estructural (espais i treballs dividits per una
concepció tradicional o estereotipada sexual), així com cultural (els diferents
rols i estereotips que la societat segueix perpetuant per a les dones i els homes).
Les polítiques locals, des de la seua actuació molt propera a la població,
contribueixen a visibilizar i a analitzar les realitats de dones i homes del municipi,
les seues interrelacions o no, i a generar propostes i accions que
puguen produir canvis en la població en pro de la igualtat. En este sentit, un
pla d'igualtat municipal és un pla de acció per a la consecució de la igualtat
entre dones i homes en una circumscripció concreta, adequat a la seua
realitat, que engloba la totalitat de la ciutadania i que ha de destinar recursos
econòmics i humans per al desenvolupament d’este.
Es fa necessari realitzar planificacions igualitàries atès que la nostra societat
encara no pot considerar-se exemplar amb les dones i hem de modificar les
actituds i les estructures socials que perpetuen la discriminació de gènere.
La Llei orgànica 3/2007, de 22 de març per a la Igualtat Efectiva de Dones i
Homes, parteix del principi que homes i dones són iguals en drets, deures i en
dignitat humana, i estableix una sèrie de mesures per a la promoció de la
igualtat entre ambdós sexes.
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Este pla municipal hauria de fixar els objectius que s'han d'aconseguir, les
estratègies i les accions que s'han d'adoptar en el municipi per a implementarlos, així com l’execució de sistemes de seguiment i d’avaluació d’estos
objectius. A la planificació hi ha diferents àrees on es posa l'accent, com per
exemple: l’accés a l'ocupació, a la promoció i a la formació; l’ordenació del
temps de treball per a afavorir la conciliació personal, laboral i familiar; l’ús del
llenguatge inclusiu en l'administració pública i altres aspectes en els quals les
dones tinguen alguna qüestió a la que s’ha de prestar atenció.
Per desenvolupar el pla d’igualtat realitzem un estudi quantitatiu del municipi,
un qüestionari en línia i un procés de participació ciutadana qualitativa, per a
visibilitzar les discriminacions en matèria de gènere i construir una nova cultura
igualitària en el poble, segons la pròpia perspectiva del veïnat.
La implicació de la ciutadania en el procés per al disseny d’esta planificació té
una doble vessant: participativa i sensibilitzant. La igualtat de dones i d’homes
no és un assumpte popular del qual la gent tinga massa informació. Comptar
amb les veïnes i amb els veïns d’Almussafes per contrastar el relat de les dones
al seu poble i informar al mateix temps de les possibilitats que hi ha per a
canviar les coses que continuen resistint-se a respectar-les, és imprescindible.
Tornar a fer participar la població en la implementació de les accions
resultants, també ho és.
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VILA D’ALMUSSAFES
Almussafes és un municipi de la Comunitat Valenciana situat en la comarca de
la Ribera Baixa, a l'est de la província de València. El municipi compta amb
8869 habitants, dels quals 4448 són homes i 4421, dones (INE 2016) i se situa al
sud-oest de l'Albufera, a 22.8km de València i és accessible des d'esta a través
de la V-31 i l'AP-7 cap a Alacant (eixida 532).
El poble compta amb una superfície territorial de 10.77km2, i té com a veïnes
cinc

localitats:

Silla,

al

Nord;

Picassent i Benifaió, a l'est; Alginet
i Sollana, al sud i Sollana, a l'oest.
El

nucli

urbà

una superfície de

compta

amb

666.415

m2,

mentre

que

l’àrea industrial

compta

amb

un

3.437.118

m2,

total

distribuïts

de
entre

la fàbrica de Ford, (2.044.934 m2),
el Polígon Nord (219.621 m2) i el
Polígon Juan Carlos I (1.172.563 m2), (Font: Ajuntament d’Almussafes:
http://www.almussafes.es/es/page/villa).
Almussafes es comunica amb València a través de la línia 185 d'Autobusos
Metropolitans (trajecte València - Benifaió). Este servei compta amb quatre
parades al casc urbà i una parada en la factoria Ford. La gent del poble
utilitza habitualment el tren de Benifaió, situat a 2.1 quilòmetres del centre
d'Almussafes i a 3.5 quilòmetres del carrer principal del polígon industrial. La vila
mostra carències en l'àmbit de la mobilitat, cosa que pot significar un
problema per a les persones que no disposen de vehicle propi o per a les
persones majors que són depenents de familiars o amistats. Habitualment, si hi
havia un cotxe a la família l’usava qui tenia el treball remunerat i, fins als
nostres dies, ha estat l’home.
L'àrea urbana compta amb un nombrós patrimoni i unes infraestructures
considerables; entre d’altres: Ajuntament, Mercat, Edifici Arrossera (destinat a
Centre d'Informació Juvenil), Torre àrab, Església, Centre Cultural, Centre de
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Salut, Poliesportiu i Piscines, Pavelló Cobert, escoles de primària, Centre de
Formació de Persones Adultes, Llar del Jubilat, Residència de la Tercera Edat i
Centre de Dia i diferents zones verdes i parcs públics (més en concret:
Central, Palmeres, Les Eres, Pontet, Constitució, Pineda, Sagrari i Poliesportiu).
(Font:

Web

de

l’Ajuntament

d’Almussafes:

http://www.almussafes.es/es/page/villa).
Està pendent per part de l'ajuntament el desenvolupament de la recuperació
del casc històric de la població, amb la rehabilitació de la zona de la
Torre Razef i de l'església, amb la construcció d'un bulevard en el carrer Major,
així com la futura conversió del casc antic en zona de vianants.
Almussafes és i es considera un poble, amb un creixement moderat, encara
que amb la instal·lació de l'empresa Ford, la població es va duplicar en passar
de 3720 habitants en 1970 a 8300 en 2008 (Font: INE 2017). És un municipi
tranquil, amb un terme municipal discret però molt fèrtil i sense urbanitzacions
en diferents nuclis poblacionals, la qual cosa dóna lloc al fet que les veïnes i els
veïns es troben més en contacte. Així, es matisen també els estrats socials i els
barris, sense casos significatius de concentracions no interculturals, fet que és
positiu a l'hora de desenvolupar una societat més compacta i igualitària.
Així mateix, la població d'Almussafes es caracteritza per tindre una mentalitat
oberta i tolerant que ha tractat des de fa dècades amb moltes persones que
es relacionen d’una o d’altra manera amb el poble. Tot i així, la gent té molt
clara la seua pròpia identitat col·lectiva i no ha deixat que els elements que
podien difuminar-la ho aconseguiren.
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PRODUCCIÓ
Arribar a la constitució d'una societat igualitària on dones i homes gaudisquen
dels mateixos drets és una necessitat que ha de plasmar-se mitjançant
la garantia

d’unes

mateixes

oportunitats

i

d’uns

mateixos

drets,

independentment del sexe o de l’orientació sexual de la persona. La igualtat
de gènere s'estableix així com una peça clau del desenvolupament sostenible
i democràtic del poble.
Així, hem de treballar per l'equitat i l’apoderament de les xiquetes de hui i les
dones de demà, ja que la discriminació de gènere no afecta una minoria, sinó
que afecta la meitat de la població. Esta desigualtat de gènere és palesa en
qualsevol part del món i
provoca

un

estancament

per al progrés individual i
social

de

les

persones

afectades.
Amb el pas dels anys i
segons les xiquetes entren en
l'adolescència, la disparitat
de

gèneres

es

dispara.

Segons les Nacions Unides
“en 2014, 143 països tenien garantida en les seues constitucions la igualtat
entre homes i dones, però altres 52 països encara no havien contret este
important

compromís.”

(Font:

http://www.un.org/sustainabledevelopment/es/wpcontent/uploads/sites/3/2016/10/5_Spanish_Why_it_Matters.pdf).

Així,

l’educació es torna una qüestió fonamental per a pal·liar els efectes de la
desigualtat i conformar una consciència col·lectiva que la referme.
La discriminació es perpetua en l'àmbit privat amb més virulència que al
públic, atès que segueix existint una concepció equivocada i interessada de
la responsabilitat domèstica de les dones, sobretot entre les més majors,
encara que les persones més joves continuen tenint, a dia de hui, una
major tendència a compartir les tasques de la llar.
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Els homes realitzen més activitats familiars a l'aire lliure, encara que les seues
dones ens comenten al parc on fem esta entrevista que si la xiqueta o xiquet
plora i demana algun tipus d'atenció, sol ser la dona la que l’atén
immediatament. La mateixa societat reprodueix la discriminació, com ara que
les tasques domèstiques a la llar seguisquen perpetuant-se en les dones, les
quals tendeixen a reduir les seues jornades laborals o a acceptar llocs de
treball a temps parcial per a compatibilitzar els treballs dins i fora de casa que
no es reconeixen socialment, davant la impossibilitat de conciliar la vida
familiar amb una jornada laboral de quaranta hores.
Este fenomen fomenta una bretxa econòmica entre les dones i els homes,
doncs són elles les que perceben un salari menor, que es perpetua en el temps
i propicia que accedisquen a una menor retribució en la seua jubilació, el que
ha significat històricament dependència del seu marit.
Malgrat

això,

la

societat

comença

a

estar

cada

vegada

més conscienciada sobre la reivindicació dels drets de les dones i els èxits són
significatius.

Som

nosaltres,

el

conjunt de

la ciutadania,

les

persones

encarregades d’assentar en el present les bases d'una societat futura en la
qual es consolide la igualtat de dones i homes.
Les dones estan a poc a poc guanyant poder en aquells àmbits
on tradicionalment han

estat infrarepresentades,

com

pot

ser

a

les

grans empreses o a la política i els governs, encara que si alguna cosa és certa
és que la inclusió de la dona en estos i altres sectors és realitzada d'una
manera molt sigil·losa i encara allunyada d'una igualtat real.
Al municipi d'Almussafes, ens transmeten que el paper de la dona sempre ha
estat respectat pel veïnat; dona mestressa de casa, treballadora al camp o a
la indústria, i que ha superat fins i tot distintes resistències arrelades en algunes
tasques tradicionals, com per exemple a la pesca, amb certa conflictivitat
històrica en altres poblacions com El Palmar.
En general, es produeix una limitació de l'accés de la dona a llocs de
responsabilitat, impedint o dificultant moltes vegades que les dones puguen
avançar en la seua carrera professional. És una qüestió de poder, un poder
il·limitat que els homes en general no han estat disposats a perdre i que altres
I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

55

homes en particular, amb les dones que treballen per la igualtat, estan
disposats a combatre.
El fenomen es coneix com a “sostre de vidre”, la qual cosa s'entén com
una superfície superior invisible que limita les carreres professionals de les dones
i és difícil de traspassar, i que els impedeix ascendir a llocs directius, que es
perllonga en el temps i que fa palesa la desigualtat real entre elles i ells.
Hem de dir que el creixement poblacional d’Almussafes va fomentar
l'augment del nombre de població emprada en el sector terciari, amb la qual
cosa podem apreciar una major ocupabilitat per a les dones.
Malgrat que als últims anys les diferències educatives entre les dones i els
homes s'han reduït notablement i, fins i tot les dones compten amb
nivells educatius superiors,

existeix

una

diferència

entre

les

situacions

professionals i els llocs exercits per cada sexe. Així, segons un estudi de la Unió
Europea, a Espanya el 90.3% de les dones ocupades treballa en el sector dels
serveis, el 7,6% en el sector industrial i el 2,1% en el sector de l’agricultura. (Font:
INE

2017),

http://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259931459725&p
=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout

Indicadors,

com és evident, al marge de l’economia submergida agrària, a la llar,
etcètera.
Tanmateix, al municipi d'Almussafes, el sector secundari està fortament
representat gràcies al treball en la fàbrica automobilística Ford i a l’ocupació
en el sector agrícola industrialitzat, en decreixement amb el pas dels anys. De
fet, l'agricultura local ha tingut una importància fonamental per als homes al
camp i per a les dones a la cooperativa agrícola.
Actualment, el municipi compta amb un escàs nombre de professionals que es
dediquen a l’agricultura com a primera activitat, però sí que ho fan de forma
secundària. Als anys 50 es va constituir la “Cooperativa Agrícola i Ramadera
d'Almussafes” (COAGAL), i gràcies a la seua consolidació en els anys seixanta i
setanta, es va dinamitzar una agricultura comercial i intensiva en la que moltes
dones es varen industrialitzar extraordinàriament amb el processament de les
fruites.
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Segons

el

Pla

director

d'Almussafes

2016-2020

(Font:

http://www.almussafes.es/sites/default/files/files/ajuntament/portaltransparenci
a/plandirector_almussafes.pdf),

assenyalant

les estimacions realitzades

per

l'Associació del Polígon Industrial Juan Carlos I (APPI), hi ha un total de 9459
persones treballadores en el polígon. La gran majoria d’esta gent opta per
utilitzar un vehicle propi per a desplaçar-se, a causa de la dificultat de poder
utilitzar un mitjà de transport públic, així com per la llunyania de l'estació
de Benifaió per a la gent que treballa a Almussafes o al seu terme.
El poble manté, gràcies al seu sector industrial desenvolupat, un estret
intercanvi de persones amb l'Àrea Metropolitana de València i amb les
comarques de L'Horta Sud i de la Ribera Alta. Respecte a la plantilla emprada
a la Ford, el perfil ha anat variant al llarg dels anys. A principis dels anys 70 a
molts homes del municipi que vivien al camp a l'aire lliure i amb un horari
marcat per la natura, els va costar acostumar-se al treball en cadena a la
fàbrica.
Una nota importantíssima és que les dones, quan va vindre la Ford, ja estaven
preindustrialitzades a la cooperativa agrícola i a altres magatzems del sector.
També és cert que algunes dones nouvingudes amb els seus marits ocupats,
declinaren treballar perquè els mancava el suport familiar amb el qual podien
realitzar les tasques a la llar, al contrari que les dones del municipi, que podien
vore's recolzades per les seues mares i conciliar el seu treball amb més facilitat.
Aleshores, ser dona i immigrant suposava en eixos moments una discriminació
múltiple que va complicar la seua realització personal.
La Ford va tindre als anys 80 unes quaranta dones treballant en tapisseria, una
feina considerada per a dones. També a finals d’esta dècada, un sindicat va
denunciar l’empresa perquè, segons la seua opinió, havia desestimat
centenars de sol·licituds d'ocupació laborals pel fet de ser ser dones. També hi
hagué altres conflictes similars que l’empresa va negar sempre.
En tot cas, la situació ha canviat substancialment i actualment la
fàbrica compta amb un gran nombre d’enginyeres i s'ha adherit al Pla
d'Igualtat de la Generalitat. La pròpia vicepresidenta del Consell i consellera
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d’Igualtat ha valorat molt positivament les accions de l’empresa en este sentit i
ha agraït la “feminització” de la plantilla de l'empresa Ford.
Ens conten com les dones joves del poble anaven a treballar al Figueral (nom
popular per nomenar l’empresa Confecciones Valencia i que s’anomenava
així per la quantitat de xiques que treballava allí i perquè es feia referència a
l’òrgan sexual de totes elles – de figues – Una mostra més del masclisme que hi
havia aleshores i encara es nomena) i quan es casaven es deixaven el treball
per fer les tasques de la llar. Molt indicatiu tot.
El concepte de treball industrial i dona han estat separats més de dos segles.
Tradicionalment, el treball manual assalariat ha estat exclusivament en mans
dels homes i s’ha deixat per a les dones el treball domèstic o un treball
subsidiari al camp no assalariat, com una aportació supletòria. No va ser fins als
anys 60 quan el treball industrialitzat semblà feminitzar-se una mica. De totes
maneres a Espanya la dona no es va a incorporar al món laboral amb força
fins a l'últim terç del segle XX.
L’alliberament que comença a sentir-se a Espanya des de l’any 1975 provoca
que la dona comptara amb una major rellevància social i fóra propietària del
seu futur, amb la participació activa en organitzacions empresarials, en lluites
polítiques, en l’administració pública, etcètera. En tot allò que els estudis que
van començar a realitzar massivament els permetia en àrees socials de les
quals abans estaven excloses. Malgrat tot, la nostra societat continua
perpetuant prejudicis sexistes, i és per això mateix que el treball per aconseguir
la igualtat real de dones i homes continua.
Al segle XXI la tecnologia s'ha convertit en un factor clau per a la consecució
d'una major igualtat entre els sexes en l'àmbit laboral. La força física deixa de
ser un factor fonamental a l'hora de poder desenvolupar molts treballs que
eren manuals. L'ús de la tecnologia obri la possibilitat que les dones siguen
contractades en llocs tradicionalment ocupats pels homes, en la indústria
manufacturera i en les cooperatives o en els comerços agraris, però també en
empreses tecnològiques o que empren la tecnologia. És a dir, la innovació
tecnològica és un agent d’igualtat.
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SOCIODEMOGRAFIA
Després de la implantació de la fàbrica Ford en el municipi, la fisonomia d'este
poble

va

canviar.

L'augment,

en

general,

del

nivell

de

renda

de

la ciutadania, va propiciar l'obertura de nous comerços, bars, restaurants i
sucursals bancàries per a cobrir la creixent demanda de serveis en el municipi.
A més a més, el propi ajuntament va obtindre una significativa injecció
econòmica que es va expressar en millores municipals.
Amb un pressupost de 14.7 milions d'euros per a l'any 2016, Almussafes és el
municipi amb la renda per càpita més elevada de la Comunitat Valenciana;
un poble que, a més a més, ha tingut uns índexs de desocupació al voltant del
2%, encara que amb la crisi patida la taxa actual és del 10.08%, (novembre
2017.

Font:

https://www.datosmacro.com/paro/espana/municipios/valencia/valencia/al
mussafes ).
Però allò interessant des d'un punt de vista sociodemogràfic és que la
instauració de la Ford no ha tingut tanta repercussió com la que hauria cabut
esperar. La població del municipi va augmentar, clar, però este augment no
es correspon amb una xifra de 10.000 persones que treballen en una fàbrica
local en una època determinada. Perfectament Almussafes podria tindre
30.000 habitants.
Altra qüestió a tindre en compte és l’absència multicultural en barriades: tret
de la immigració romanesa al municipi, més significada, hi ha poca gent
nouvinguda i no es troba gens enguetitzada. L'espai territorial d'Almussafes es
pot definir com un territori suficientment homogeni.
Ens han proporcionat diferents raons per explicar allò que es podria considerar,
amb certa endogàmia o jacobinisme local, una satisfacció de ser allò que
decidiren que fóra el seu municipi.
Després d’escoltar diverses veus es veu clarament que hi ha hagut un interés
especial en mantindre’s com a poble i, per a aconseguir-ho, la població no
havia de créixer molt: “ni la Ford ni nosaltres volíem un Detroit per ací” ens
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contaven. Eixa predisposició a impedir-ho, una terra fèrtil i un municipi amb un
preu alt de terreny per a la construcció; la falta de transport ferroviari; el
transport sufragat a la fàbrica per a la gent treballadora des de qualsevol
indret i, fins i tot, certs relats amb arquetips locals que reforçaven eixa idea
col·lectiva, han reafermat la seua identitat i els ha fet vore amb bons ulls que
un altre poble, com ara Silla, s’haja transformat en la ciutat que Almussafes no
desitjava esdevindre.
La finalitat implícita estava clara: “qui perd els orígens per la identitat”; una
qüestió que semblava important pel que ens contaven i que té conseqüències
per a la convivència, per a les tradicions, les festes i, també, per a les
resistències que puga haver cap a la igualtat.
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SALUT

La realització de treballs físics repetitius, com pot donar-se en fàbriques de
producció en cadena o en cooperatives o empreses que facen un triatge o
altres manipulacions de qualsevol element, pot derivar en diverses malalties,
com pot ser la fibromiàlgia, caracteritzada per un fort dolor muscular.
Açò ha estat succeint a Almussafes, ja que els treballs més importants
desenvolupats dins de les diferents empreses i fàbriques sobretot, clar està, al
voltant de la Ford, han estat treballs físics susceptibles de patir-les.
Boix i Ferrando (a Desgast Obrer i Organització del Treball, 1990, publicat en El
País,

https://elpais.com/diario/1990/07/20/economia/648424805_850215.html),

sosté que al procés de treball basat en la cadena de muntatge “es combina
una

sobrecàrrega

quantitativa

i

una subcàrrega qualitativa,

amb

la

consegüent creació d'una situació de fatiga i aclaparament crònics”.
Açò els ha succeït a moltes persones que treballaven i treballen en Ford, en la
cooperativa
competitiva

i

en
que

altres

fàbriques,

acaba

amb

associat
malalties

a

una

conceptualització

psicològiques

i

amb

la descreativització de les seues feines. No està de més recordar-ho per a
contemplar accions enfocades a visibilizar estes dolències i a evitar-les.
Hem escoltat com la feina de moltes dones que estaven en la cinta de triatge
a la cooperativa es considerava menys laboriosa que altres tasques masculines
que requeriren esforç físic en manipular embalums i, el que és pitjor, com es
justificava una diferència salarial per eixa mateixa qüestió. Tanmateix, a les
mateixes reunions es qüestionava l’afirmació quan profunditzàvem en la idea
d’estar les dones una jornada dretes al mateix lloc sense moure’s, passant
taronges que s’han de triar ràpidament i amb el temps cronometrat per a fer
qualsevol necessitat física.
El masclisme tracta el poder, una situació privilegiada per als homes, que s’ha
construït i compartit al llarg dels segles i que alguns no estan disposats a perdre.
Estes són resistències que justament hem de combatre com a societat.
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EDUCACIÓ

Indiscutiblement podem afirmar que l'educació és un instrument fonamental
per apoderar les persones, i així, poder dotar-les de coneixements teòrics i
pràctics, per facilitar-los una comprensió del món i de les relacions humanes
relacional, igualitària i mútuament beneficiosa.
L'educació és un pilar fonamental de la formació de qualsevol persona i cal
donar-li la importància que es mereix, sobretot en tractar-se d'un procés llarg
en el que cada persona es desenvoluparà en diferents nivells intel·lectuals i
emocionals.
L'educació forma part de la socialització de les persones, entesa com a procés
pel qual la gent arriba a interioritzar normes socials i valors culturals.
Podem distingir tres estadis en el procés de socialització: el primer es produeix
quan la persona està en els seus primers anys de vida i és la família el principal
agent que el fonamenta. Després comença el segon estadi de socialització,
en el que entren en joc importants agents a l'escola i altres activitats reglades.
El tercer estadi és la gent que es va coneixent al llarg de la vida: el grup
d'iguals i les amistats, que són molt influents. Al llarg d’este procés s'adquireixen
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rols i tècniques útils d'actuació o de comportament en diferents àmbits, i així es
dóna lloc les relacions en societat.
En ocasions pot produir-se un desequilibri entre els diferents estadis socialitzants
i impedir-se així una culturització congruent de l'individu en la societat en què
conviu. Un exemple d'açò podrien ser les influències que determinades cultures
o ètnies poden causar en les seues filles o fills perquè l’escolaritat no afecte els
seus raonaments familiars. I passa, en cada ciutat amb una intensitat diferent
donada la seua estructura social, però esdevé. Les religions són funcionals i
tenen una ampla legitimació social, cosa que no impedeix que la majoria
d’elles, més o menys nombroses, representen certa resistència al canvi. I la
igualtat requereix canvis, atès que el masclisme s’ha conservat prou bé al llarg
dels anys.
Hi ha dos col·legis en el municipi d'Almussafes: El Almassaf i el El Pontet. Així
mateix, Almussafes compta amb un institut d'ensenyament secundari, l'IES
Almussafes, amb el qual l’ajuntament també genera i ha d’augmentar algunes
accions igualitàries. Malgrat que Almussafes no compta amb una estratificació
social susceptible de generar un multuculturalisme excloent, un dels factors
que podrien segmentar la població seria l’escolar.
Així, al col·legi El Almassaf, reformat, amb línia en Valencià, té un major
nombre d'alumnat nadiu del poble, mentre que al col·legi El Pontet, amb
línia en castellà, s’agrupa un alumnat en major grau i des d’un punt de vista
generacional, immigrant. Allò que no té per què significar una situació en risc
de generar diferències vitals, s’ha de tindre en compte perquè així siga. Les
oportunitats que tinguen la majoria de les famílies locals, es traslladaran a la
seua descendència i, hem de recordar-ho, afecta més les dones qualsevol
discriminació

social

que

puga

produir-se.

Un fet que ens ha cridat l’atenció en un poble tan desenvolupat i amb tantes
infraestructures públiques, és la inexistència d’escoles bressol públiques, cosa
que podria dificicultar la conciliació de la vida laboral i personal de moltes
dones del municipi, si no fóra perquè les tres guarderies privades tenen el
recolzament indirecte de l'Ajuntament mitjançant l’ajut a les famílies. També és
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cert que hi ha alguns protocols estètics per a l’alumnat en estos centres que
podrien ser valorats per a la seua modificació, per evitar allò que pot
entendre’s com a resistències a la igualtat entre xiquetes i xiquets.
Respecte a les activitats culturals i educatives fora de les aules, Almussafes
compta amb una gran oferta al llarg de l’any i per a totes les edats. També
està dotat amb bones instal·lacions, com ara la biblioteca, múltiples parcs o la
plaça on se situa l’ajuntament, que és molt activa i transitada. Encara que en
la majoria dels casos són les dones les que acompanyen les xiquetes i xiquets
per a la realització d’estes activitats, ja que segueixen sent les més
involucrades en la seua criança, es pot apreciar una major presència dels
pares, malgrat que no han arribat a assumir un nivell de responsabilitats en
l’àmbit domèstic ni familiar, que s’equipare amb el de les seues parelles.
Les dones continuen treballant en més àmbits que els homes i de manera
persistent. Posar totes les eines que necessiten per conciliar la seua vida
professional amb la familiar i amb les seues amigues per generar sororitat, és la
responsabilitat d’esta iniciativa igualitària.
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ESPORT

L'esport és un dels millors instruments amb els quals comptem per a propiciar la
interacció social, essencial per a gent jove i per a la gent major, per a dones i
per a homes, ja que beneficia de manera impensable la nostra salut física i
mental. L'esport fomenta, a més a més, la comunicació, el lideratge, la
capacitat d'empatia i de comunicació, el respecte, i el treball en equip,
aspectes essencials per a l’apoderament de totes les persones.
En la Conferència de la Unió Europea sobre Igualtat de Gènere en l’Esport
(2013), la UE va aprovar una proposta d’accions estratègiques sobre la igualtat
en l'esport 2014-2020. En estes s'encoratjava les institucions, les associacions, les
federacions esportives i altres entitats, a desenvolupar i a aplicar accions
que fomentaren la igualtat en l'esport i que augmentaren el nombre de dones
als consells executius i comités esportius.
En el cas de municipis com Almussafes, solen haver esports que són practicats
en la seua majoria per les xiquetes o pels xiquets. En estos casos pot aparèixer
una pressió social en cas que algú realitze un esport tradicionalment practicat
pel sexe contrari, com ara la gimnàstica rítmica, que està claríssimament
feminitzada, mentre que el futbol està masculinitzat. Des que existeix l'escola
d’atletisme, hi ha moltes mares que volen apuntar-hi les seues filles; el
running s'ha consolidat amb nombroses activitats. Junt amb el bàsquet, són
dues disciplines prou igualitàries.
Malgrat això, el biaix de gènere encara és
palés

en

moltes

infraestructures

activitats

que

les

i

en

acullen,

les
per

exemple: en el camp de futbol les
instal·lacions tenen alguna deficiència
des del punt de vista femení, que fa que
les xiques hagen d’utilitzar les dutxes de
l’arbitratge perquè els vestidors que els corresponen són tan grans, que
generen massa despeses. Respecte a l'àmbit LGTBI a l’esport, a Almussafes es
té la sensació que este assumpte es visibilitza amb naturalitat. Així mateix,
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comentaris com “sembles una xiqueta”, quan plora algun xiquet al perdre un
partit o “sembla un xiquet” quan alguna xiqueta juga al futbol, semblen fora
de lloc en la societat en què vivim. Els prejudicis els tenen les persones adultes,
mai les joves. Evitar traslladar-los a qui més s’estima és una responsabilitat
col·lectiva.
També és cert que hi ha menys diferències a les activitats individuals que a les
grupals. Quan es tracta d'esports individuals, la igualtat sembla obtindre’s de
forma més senzilla, quan fa falta crear equips per fer activitats grupals, és més
complicat (les federacions de futbol tenen massa equips masculins com per
esforçar-se en treure’n altres femenins).
Caldria tindre en compte també que es realitzen activitats esportives per a
persones adultes amb obligacions familiars, perquè moltes mares tenen
complicat conciliar els horaris amb els de les criatures. Des de després de dinar
fins quan tornen d’escola xiquetes i xiquets, els semblaria un horari oportú a
algunes de les presents.
Les organitzacions socials també juguen un paper fonamental per al
desenvolupament

del

municipi,

perquè

reflecteixen

la

maduresa democràtica de la ciutadania i el seu desenvolupament comunitari.
A Almussafes existeixen unes 72 associacions i un teixit associatiu que vertebra
el municipi i equipara la participació dels dos sexes en moltes activitats. El
Centre

Cultural, inaugurat al novembre de

1985,

ha estat un referent i

“un niu per l’associacionisme i la cultura transformadora de la vila i de les
dones del poble”, ens fan comprendre.
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COMUNICACIÓ

La dona va apoderant-se en la societat. L'evolució de la tecnologia serveix
com a font d'igualtat amb nous models de col·laboració. Així, el món de
l’economia col·laborativa és cada vegada més important i les dones són les
que més l’imiten; de fet, l’inspiren.
Així, el model masculí, jerarquitzat, vertical i competitiu, es diferència del model
femení, inclusiu, horitzontal i cooperatiu. I la col·laboració en l’economia
passarà a la col·laboració social i política, a replantejar tot allò que coneguem
per fer-ho més proper i sostenible.
I eixa visió de la societat que podem repensar en femení, també podem
explicar-la inclusivament. Els canvis que tenen lloc i que s’identifiquen amb una
manera més democràtica d’entendre les coses, han d’acompanyar-se amb
una expressió que els siga adient.
El llenguatge inclusiu no consta de desdoblar sexualment totes les paraules
que fan referència a persones. S’ha de parlar perquè ens puguen comprendre
i disposem de suficients recursos lingüístics per a aconseguir-ho.
La llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva d'homes i
dones, recull en el seu article 14.11: “La implementació d'un llenguatge no
sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions
socials, culturals i artístiques”, la qual cosa implica que totes les administracions
públiques han de fer ús d’este.
L’administració local ha de garantir que les persones, les associacions i les
empreses locals, amb la finalitat d’accedir a prestacions, a subvencions o a
concessions administratives complisca uns criteris igualitaris que s’han d’establir
burocràticament. Perquè així, a nivell individual o grupal, qui es beneficie d’allò
que es públic, estiga compromés amb la igualtat.
L'Ajuntament d'Almussafes compta amb un Gabinet de Comunicació, creat a
l'any 2000, amb el propòsit de dur a terme les diferents campanyes informatives
del municipi, així com per generar informació i donar la màxima difusió als
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diferents esdeveniments organitzats al municipi. Eixa informació, també la
interna que la fonamenta, així com la no verbal que la pot mostrar, expressa la
veu de l’ajuntament a la ciutadania, motiu pel qual hem de garantir que
represente a totes les persones, independentment del seu sexe o de la seua
identitat

de
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4.3 QÜESTIONARI DIGITAL D’IGUALTAT: INFORME DE
RESULTATS
A. SOCIODEMOGRÀFIC

Gràfic A.1) Percentatge de persones participants segons sexe

Homes
35%
Dones
65%

El qüestionari en línia realitzat de forma oberta a tota la ciutadania amb
l’objectiu d’obtenir dades i informació sobre la situació real al municipi en
relació a la igualtat de gènere i de completar el diagnòstic de situació per al I
Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes 2018-2021, ha comptat
amb una participació total de 111 persones, de les quals un 65% van ser dones
i un 35%, homes (gràfic A.1)).
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Gràfic A.2) Percentatge de persones participants segons edat i sexe
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Si parem atenció a la classificació de les persones participants en el qüestionari
per raó del sexe i l’edat, trobem que els majors percentatges, per a ambdós
sexes, es troben concentrats entre els 51 i els 64 anys, seguits de les persones
del grup poblacional d’entre 41 i 50 anys.
Cal assenyalar, a més a més, que el percentatge femení és major que el
masculí a tots els grups d’edat, com a conseqüència de la seua major
participació en el qüestionari. Tan sols trobem un percentatge major d’homes
en els rangs d’edat de menors de 16 anys i majors de 65 (gràfic A.2)).
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Gràfic A.3) Percentatge de persones participants segons nivell d’estudis i sexe
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Pel que fa al percentatge de persones participants segons nivell formatiu i sexe
(gràfic A.3)), es troba que els majors percentatges, en ambdós sexes, tenen
formació universitària; concretament, un 19,82% de dones davant d’un 9,01%
d’homes respecte al total de persones participants.
Seguidament, trobem les persones amb formació professional de grau mitjà,
que sumen un total del 20,72% respecte al total, de les quals el 12,61% són
dones i un 8,11% són homes.
En tercer lloc, destaquen les persones participants amb educació primària
(8,11% de dones i un 4,5% d’homes).
Per últim, s’ha d’assenyalar el cas de les persones participants amb un nivell
d’estudis màxim corresponent a doctorat, per al quals solament s’observen
valors masculins.
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Gràfic A.4) Percentatge de persones participants segons nacionalitat i sexe
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La distribució de les persones participants segons nacionalitat i sexe (gràfic
A.4)), reflecteix que el 64,86% són dones de nacionalitat espanyola i hi ha un
34,23% d’homes de la mateixa nacionalitat. A més, s’ha de destacar que tan
sols una persona estrangera del sexe masculí ha complimentat el qüestionari,
que representa un 0,9% del total.
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B. MOBILITAT I URBANISME

Gràfic B.1) Ús del ferrocarril de Rodalies
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A este segon bloc s’analitzen hàbits i costums de les veïnes i dels veïns
d’Almussafes respecte a la mobilitat i a l’urbanisme, des de la perspectiva de
gènere.
El gràfic B.1 evidencia un major ús per part de les dones del transport de
Rodalies per a moure’s fora d’Almussafes, ja que es distribueixen
equitativament entre aquelles que en fan ús i les que no, mentre que en el cas
dels homes, la xifra dels que no es desplacen en ferrocarril arriba fins al 53,85%.
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Gràfic B.2) Freqüència d’ús del ferrocarril de Rodalies
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D’entre les persones participants en el qüestionari que fan ús del Rodalies de
Renfe per a moure’s fora d’Almussafes, trobem que, mentre que les dones fan
major ús d’este servei entre setmana (38,89%), els homes empren este transport
públic de forma majoritària els caps de setmana (38,89%). Estes dades podrien
indicar un ús més lúdic per part dels homes per a fer desplaçaments fora
d’Almussafes i una possible utilització més amb finalitat laboral per part de les
dones, ja que utilitzen este mitjà de transport principalment entre setmana.

Gràfic B.3) Ús de la bicicleta
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En relació a l’ús de la bicicleta com a mitjà de transport (gràfic B.3)), els
percentatges de les persones que han respost afirmativament a la qüestió
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representen un 2,78% per a dones i un 2,56% per a homes. En canvi, la majoria
de persones participants en el qüestionari no utilitzen la bicicleta com a mitjà
de transport (97,22% de dones i 97,44% d’homes).

Gràfic B.4) Ús del vehicle privat
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Les dades anteriors contrasten amb les dels usos del vehicle privat, en tant que
la majoria de dones i d’homes participants al qüestionari (81,94% i 84,62%
respectivament) van contestar que utilitzen el vehicle privat com a mitjà de
transport habitual (gràfic B.4)).

Gràfic B.5) Freqüència d’ús del vehicle privat
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D’entre les persones que utilitzen el vehicle privat (gràfic B.4)) trobem que en el
cas de les dones, estes l’utilitzen majoritàriament durant tota la setmana
(77,97%), de la mateixa manera que els homes (81,82%) (gràfic B.5)).
D’altra banda, en relació a les persones que fan ús del vehicle privat només els
caps de setmana, trobem un 13,56% de dones enfront d’un 9,09% d’homes,
mentre que els percentatges de dones i d’homes que fan ús d’este mitja de
transport només entre setmana estan més equiparats.

Gràfic B.6) Accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda als edificis
municipals i a l’entorn urbà
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Pel que fa a l’opinió de les persones participants sobre l’accessibilitat per a
persones amb mobilitat reduïda als edificis municipals i a l’entorn urbà (gràfic
B.6)), s’observa que el 54,15% de les dones participants i el 8,72% dels homes
afirmen que no existeix esta accessibilitat.
Entre les persones que pensen que sí que està garantida, trobem una lleugera
superioritat de dones (38.89%) enfront dels homes participants amb esta
mateixa opinió (35,90%).

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

77

Gràfic B.7) Valoració d’infraestructures de mobilitat del municipi
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Finalment, en relació a la valoració que fan les persones participants de les
infraestructures de mobilitat del municipi (gràfic B.7)), es troben diferències
entre la valoració que fan les dones i la que fan els homes participants en el
qüestionari.
Concretament, el 4,17% de les dones valora les infraestructures de mobilitat del
municipi (carreteres, carril bici, accessibilitat del municipi, etc.) com a molt
roïnes enfront del 15,38% d’homes que fa esta mateixa valoració. Seguidament
es troba que el 15,28% de les dones i el 12,82% dels homes valoren estes
infraestructures com a roïnes; i, a continuació, un 47,22% de les dones
participants valora les infraestructures de mobilitat com a regulars, enfront del
17,95% d’homes que fan esta mateixa valoració.
D’altra banda, el 25% de les dones enfront del 43,59% dels homes valoren estes
infraestructures com a bones. Finalment, el 8,33% de les dones i el 10,26% dels
homes valoren les infraestructures de mobilitat del municipi com a molt bones.
Estes dades reflecteixen que els homes participants en el qüestionari valoren
més positivament les infraestructures de mobilitat municipals que les dones
participants.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

78

C. POLÍTIQUES D’IGUALTAT I DE GÈNERE
Gràfic C.1) Coneixement de les associacions de dones del municipi
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En este apartat es tracten els resultats del qüestionari en línia al voltant de les
polítiques d’igualtat que es duen a terme tant en l’àmbit públic com en l’àmbit
privat.
Així, en primer lloc, respecte al coneixement de l’existència de les associacions
municipals de dones (gràfic C.1)), veiem que de forma generalitzada hi ha un
ampli coneixement de l’existència d’estes entre les persones participants.
Concretament, el 84,72%, de les dones i el 76,92% dels homes afirmen conèixerles.
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Gràfic C.2) Participació a les activitats de les associacions de dones
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No obstant això, d’entre les persones que coneixen estes associacions, un
55,74% de les dones ha participat en les seues activitats davant d’un 36,67%
dels homes que afirma participar o haver participat en estes associacions
(gràfic C.2).

Gràfic C.3) Última vegada que es va participar en una activitat de les
associacions de dones
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Pel que fa a la freqüència de participació en estes associacions (gràfic C.3)),
el major percentatge de dones que afirma haver participat a les activitats de
les associacions de dones ho fa de forma freqüent (26,47%), encara que
I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

80

també destaquen aquelles que han format part d’algunes activitats entre els
darrers 2 i 6 mesos (23,53%), i els darrers 7 i 12 mesos (23,53%).
En el cas dels homes, la participació freqüent és també significativa (27,27%),
tot i que el major percentatge dels homes que afirma haver participat en
activitats de les associacions de dones, diuen haver-ho fet fa entre 7 i 12 mesos
(45,45%).

Gràfic C.4) Promoció de la igualtat de gènere de l’empresa en la qual treballes
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Quan es pregunta a les persones participants sobre l’opinió que tenen en
relació a si consideren que l’empresa on treballen promou la igualtat de
gènere (gràfic C.4), és destacable com el 51,39% de les dones participants i el
61,54% dels homes afirmen que a l’empresa on treballen es promou la igualtat
de gènere, mentre que el 22,22% de les dones i el 12,82% dels homes afirmen
que a l’empresa a la que treballen no es promociona la igualtat.
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Gràfic C.5) Existència d’un Pla d’Igualtat a l’empresa on es treballa
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Una de les principals mesures que es poden posar en marxa a les empreses per
tal de garantir la igualtat de dones i homes en l’àmbit laboral són els plans
d’igualtat.
Quan es pregunta a les persones participants sobre l’existència o no d’un pla
d’igualtat a l’empresa on treballen (gràfic C.5), el 39,62% de les dones afirma
l’existència d’este, davant del 31,03% dels homes que fan esta mateixa
afirmació.
És també destacable el fet que el mateix percentatge d’homes (31,03%)
afirma que no hi ha pla d’igualtat a l’empresa on treballa; mentre que el
percentatge de dones que afirma el mateix (37,74%) és lleugerament inferior al
de les dones que afirmen l’existència d’un pla d’igualtat a l’empresa on
treballen.
Cal destacar, a més, el fet que el 22,64% de les dones i el 37,98% dels homes no
coneixen si existeix o no pla d’igualtat a l’empresa on treballen.
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Gràfic C.6) Àmbits preferents per a assolir la igualtat de gènere
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En relació a l’àmbit en el qual les persones participants creuen que hauria de
donar-se més importància per tal d’assolir la igualtat de gènere (gràfic C.6) la
majoria, tant de les dones com dels homes, pensen que hauria de ser la família
(51,39% i 51,28% respectivament), encara que també hi ha un percentatge
elevat que pensa que l’àmbit més important és l’escola (45,83% i 46,15%
respectivament).
Per altra banda, el 2,78% de les dones i el 2,56% del homes consideren que
l’àmbit al qual hauria de donar-se més importància per tal d’assolir la igualtat
de gènere són les amistats.

Gràfic C.7) Sensació de regressió en igualtat
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Gràfic C.8) Major regressió en igualtat segons franja d’edat
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Al preguntar a les persones participants a través del qüestionari en línia sobre si
es percep regressió en igualtat (gràfic C.7)), les respostes són prou diferents
segons el sexe. Així, mentre que un 65,28% de les dones pensa que existeix esta
regressió, un 61,54% d’homes no ho considera així.
A més, d’entre les persones que pensen que existeix esta regressió en igualtat,
la majoria de les dones participants troba que esta regressió és més greu en la
franja d’edat d’entre els 12 i 17 anys (51,06%); el 17,02% considera que es
produeix en la franja d’edat d’entre els 18 i 23 anys; el 8,51% creu que entre els
30 i 35 anys; el 6,38% opina que entre els 24 i 29 anys este mateix percentatge
creu que entre els 36 i 41 anys i entre els 48 i 53 anys; el 2,13% és del parer que
entre els 41 i 47 anys i entre els 60 i 65 anys (gràfic C.8).
En el cas dels homes coincideixen amb l’opinió de les dones ja que el major
percentatge pensa que esta regressió en igualtat és més greu en la franja
d’edat d’entre els 12 i els17 anys (33,33%); el 25,00% considera que s’està
produint en la franja d’edat d’entre els 18 i 23 anys; el 16,67% creu que entre els
30 i 35 anys; el 8,33% creu que s’està produint en les franges d’edat d’entre els
6 i 11anys, d’entre els 24 i 29 anys, i d’entre els 42 i 47 anys (gràfic C.8).
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Gràfic C.9) Coneixement de les activitats municipals entorn a la igualtat de
gènere
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En relació al coneixement que tenen les persones participants de les activitats
municipals entorn a la igualtat de gènere (gràfic C.9), trobem que el 55,56% de
les dones participants afirma conèixer-les, així com el 61,54% dels homes.

Gràfic C.10) Valoració de les activitats municipals entorn a la igualtat de
gènere
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Per últim, d’entre les persones participants que afirmen conéixer les activitats
municipals entorn a la igualtat de gènere, la majoria de dones i d’homes
participants fan una valoració positiva d’estes activitats (gràfic C.10).
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Concretament, el 32,5% de les dones participants i el 41,67% dels homes
valoren les activitats municipals entorn de la igualtat de gènere amb una
puntuació de 4 sobre 5, seguidament del 25% de les dones i del 29,17% dels
homes que les valoren amb la màxima puntuació.
D’altra banda, el 22,5% de les dones participants valora estes activitats amb
una puntuació de 3 sobre 5; el 15% de les dones i el 16,67% dels homes ho fa
amb una puntuació de 2; i, finalment, el 5% de les dones i el 12,5% dels homes
valoren estes activitats amb la puntuació mínima.
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D. ASSOCIACIONISME I ESPORTS

Gràfica D.1) Participació en associacions municipals
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L’associacionisme és el moviment social que afavoreix la vertebració del teixit
local en favor d’interessos generals i/o sectorials. El grau d’associacionisme
d’un municipi pot indicar la capacitat que té d’assolir reptes que afecten tota
la societat, en este cas local.
Al gràfic D.1) podem observar com la participació de les dones en algun tipus
d’associació del municipi és del 50% davant el 56,41% dels homes, que també
afirma participar en algun tipus d’associació, dada que mostra una lleugera
participació més elevada dels homes al teixit associatiu del municipi.
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Gràfic D.2) Participació segons tipus d’associacions
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D’entre les persones que afirmen participar a les associacions municipals
trobem que, en el cas de les dones, estes participen principalment en les
associacions de tipus cultural (50%), seguit de les associacions de dones (25%) i,
en un mateix percentatge (22,22%), a les associacions de tipus social i també a
les festives-d’oci (gràfic D.2).
En el cas dels homes, trobem que també participen principalment en les
associacions culturals (54,55%), seguit de les associacions de tipus esportiu
(31,82%), i, de les associacions de tipus social (22,73%) (gràfic D.2).
Per últim, cal apuntar que no s’observa participació de dones a les
associacions de tipus veïnal.
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Gràfic D.3) Freqüència de participació en associacions municipals
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En esta mateixa línia, hem plantejat a la ciutadania la freqüència en la qual
participen en les associacions municipals (gràfic D.3).
Així, encara que existeix una amplia diferència entre ambdós sexes, el major
percentatge de dones (44,44%) i la majoria d’homes (77,27%), afirmen
participar-hi, almenys, una vegada a la setmana.
Seguidament trobem un 25% de dones i un 13,64% d’homes que hi participen,
almenys, una vegada al mes; el 13,89% de dones afirma participar-hi una
vegada a l’any; l’11,11% de les dones i el 9,09% dels homes afirmen fer-ho
cada 2 o 3 mesos i, finalment, el 5,56% de dones afirma participar en les
associacions municipals cada 4 ó 6 mesos.
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Gràfic D.4) Coneixement de la ubicació de les instal·lacions esportives
municipals
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Per últim, en relació al coneixement de la ubicació de les instal·lacions
esportives municipals, el 100% de les dones participants en el qüestionari afirma
conèixer-les, així com el 97,44% dels homes participants, unes dades que
reflecteixen que estes infraestructures dedicades a la pràctica de l’esport per
part de la ciutadania són àmpliament conegudes per les persones participants
al qüestionari en línia.
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E. VIOLÈNCIA CAP A LES DONES

Gràfic E.1) Sensació d’incomoditat per l’actitud d’un desconegut al carrer

Alguna vegada t'has sentit incomodada per l'actitud
d'algun desconegut al carrer?
NS/NC
4%
No
35%
Sí
61%

L’apartat E del qüestionari en línia va estar adreçat a les dones participants, i
recull diferents aspectes relacionats amb la violència cap a les dones.
Respecte a la sensació d’incomoditat per l’actitud d’algun desconegut al
carrer (gràfic E.1), fins a un 61% de les dones participants en el qüestionari
reconeix haver tingut esta sensació. Cal contemplar també que un 4% de les
dones va marcar l’opció No sap/No contesta.
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Gràfic E.2) Freqüència amb la qual s’ha tingut sensació d’incomoditat per
l’actitud d’un desconegut al carrer durant el darrer any
Entre 1 i 3 vegades

Entre 4 i 6 vegades

7 o més vegades

7%
30%
63%

En aprofundir en este aspecte, podem apuntar que entre les dones
participants que van afirmar haver tingut sensació d’incomoditat per l’actitud
d’algun desconegut al carrer, el 63% va contestar haver-la experimentat entre
1 i 3 vegades durant el darrer any; el 30% entre 4 i 6 vegades, i el 7% restant
afirma haver-se sentit incòmodes per l’actitud d’un desconegut al carrer 7 o
més vegades durant el darrer any.

Gràfic E.3) Sensació d’inseguretat al carrer pel fet de ser dona
Sí

No

NS/NC

6%

36%
58%
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Gràfic E.4) Freqüència amb la qual s’ha tingut sensació d’inseguretat al carrer
pel fet de ser dona, durant el darrer any
Entre 1 i 3 vegades

Entre 4 i 6 vegades

7 o més vegades

15%
7%

78%

Així mateix, del total de dones participants en el qüestionari, la majoria (el 58%)
afirma haver sentit sensació d’inseguretat al carrer pel fet de ser dona, mentre
que un 36% va contestar que no i un 6% va marcar l’opció No sap/No contesta
(gràfic E.3).
D’este 58% de dones que afirma haver sentit inseguretat al carrer pel fet de ser
dona, el 78% va tindre esta sensació entre 1 i 3 vegades al darrer any, el 7%
entre 4 i 6 vegades, i el restant 15% la va experimentar 7 o més vegades (gràfic
E.4)).
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Gràfic E.5) Sensació de control per part de la parella sentimental
Sí

No

4%

NS/NC

25%

71%

Respecte a la sensació de que alguna de les parelles (actuals o anteriors) haja
controlat les cridades, amb quina persona s’ix, els propis moviments o els diners
(gràfic E.5)), el 25% de les dones participants afirma haver sentit este tipus de
control, mentre que el 71% afirma no haver-lo sentit i el 4% va marcar l’opció
No sap/No contesta.
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Gràfic E.6) Modificació de conducta a xarxes socials per evitar molestar a la
parella sentimental
Sí

No

4%

NS/NC

18%

78%

La modificació de la conducta a les xarxes socials per a evitar molestar a la
parella sentimental (gràfic E.6)) podria ser un indicatiu de possibles actituds de
violència de gènere.
En el cas que ens ocupa, el 18% de les dones participants en este qüestionari
va afirmar que alguna vegada ha evitat o ha preferit no publicar a les xarxes
socials alguna foto o comentari per tal de no molestar alguna de les parelles
sentimentals (actuals o anteriors); mentre que el 78% afirma no haver fet cap
modificació de la seua conducta a les xarxes socials. D’altra banda, el 4% va
marcar l’opció No sap/No contesta.
A més, d’este 18% que afirma que alguna vegada ha evitat o ha preferit no
publicar a les xarxes socials alguna foto o comentari per tal de no molestar
alguna de les parelles sentimentals (actuals o anteriors), el 61% afirma haver-ho
fet entre 1 i 3 vegades durant el darrer any; el 8% entre 4 i 6 vegades, i el 31%
afirma haver-ho fet 7 o més vegades durant el darrer any (gràfic E.7)):
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Gràfic E.7) Freqüència de modificació de conducta a xarxes socials per evitar
molestar la parella sentimental, durant el darrer any
Entre 1 i 3 vegades

Entre 4 i 6 vegades

7 o més vegades

31%

61%

8%

Gràfic E.8) Sensació de control a través de les xarxes socials per part de la
parella
Sí

No

5%

NS/NC

13%

82%

Pel que fa a la sensació de control mitjançant xarxes socials per part de la
parella sentimental (gràfic E.8), el 13% de les dones participants afirma que
alguna vegada s’ha sentit controlada per alguna de les seues parelles (actuals
o anteriors) mitjançant les xarxes socials, davant d’un 82% que va contestar no
haver sentit cap tipus de control a través de les xarxes socials per part de les
seues parelles. Ací també s’ha de remarcar que un 5% va marcar l’opció No
sap/No contesta.
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Gràfic E.9) Xarxes socials mitjançant les quals s’ha tingut sensació de control
per part de la parella sentimental
Whatsapp

Instagram

Facebook

Twitter

Snapchat

Altres

40%
53%

7%

De les dones que van contestar que alguna vegada s’han sentit controlades
per alguna de les seues parelles (actuals o anteriors) mitjançant les xarxes
socials, el 88,9% va tindre esta sensació a través de Facebook, el 66,7% a través
de WhatsApp, i l’11,1% via Instagram (gràfic E.9).

Gràfic E.10) Sensació d’imposició de la voluntat de la parella sentimental sobre
la pròpia
Sí

No

NS/NC

3%
25%

72%

Al preguntar sobre si alguna vegada s’ha sentit com si alguna de les parelles
(actuals o anteriors) donara ordres o tractara d'imposar la seua voluntat sobre
la pròpia (gràfic E.10), trobem que el 25% de les dones participants al
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qüestionari afirma haver tingut esta sensació d’imposició davant d’un 72% que
afirma no haver-la sentit.

Gràfic E.11) Sensació d’humiliació per part de la parella sentimental
Sí

No

NS/NC

3%
31%

66%

Trobem que un 31% de les dones participants van afirmar que alguna vegada
s’han sentit menyspreades, humiliades o inferiors per part d'alguna de les
parelles (actuals o anteriors), davant d’un 66% que va contestar no haver
tingut esta sensació.
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Gràfic E.12) Agressió verbal o física per part de la parella sentimental
Sí

No

NS/NC

4%

21%

75%

Respecte a les agressions verbals o físiques per part de la parella sentimental
que hagen pogut patir les dones participants al qüestionari en línia (gràfic
E.12), el 21% d’estes va afirmar haver-les patit, i un 4% va marcar l’opció No
sap/No contesta.

Gràfic E.13) Denúncia en cas d’agressió física o verbal
Sí

No

13%

87%

De les dones participants que van contestar haver patit qualsevol tipus
d’agressió física o verbal per part de la parella sentimental, solament el 13% va
interposar denúncia, davant d’un 87% que va contestar no haver-la interposat
(gràfic E.13), dades molt importants a tenir en compte, ja que mostren com
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encara és molt alt el percentatge de dones que han patit o pateixen violència
de gènere i tot i això decideixen no denunciar.

Gràfic E.14) Retirada de la denúncia per violència de gènere
Sí

No

100%

Finalment, encara que el percentatge de denúncia per violència de gènere és
baix (gràfica E.13), és important destacar que cap de les denúncies
interposades per este motiu van ser retirades (gràfic E.14).

Gràfic E.15) Coneixement de casos de violència de gènere en l’àmbit pròxim

73,68%
Home
26,32%

53,52%
Dona
46,48%
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70,00%

80,00%

Sí

Al preguntar pel coneixement que tenen sobre si alguna dona del propi entorn
o voltant ha patit o estiga patint violència de gènere (gràfic E.15)), observem
que el 74% dels homes participants al qüestionari en línia afirma no conèixer
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cap cas amb estes característiques, davant del 26% d’homes que afirma que sí
que coneix algun cas.
En relació a les dones participants, el 54% afirma no conèixer cap cas de
violència de gènere al seu voltant, enfront del 46% que afirma que en coneix
algun.

Gràfic E.16) Coneixement de casos de violència de gènere en l’àmbit pròxim i
interposició de denúncia
Sí

61,76%

38,24%

Dona

No

50,00%

50,00%

Home

Finalment, de les dones i dels homes participants al qüestionari que afirmen
conèixer casos de violència de gènere al seu voltant (gràfic E.15)), el 38,24% de
les dones afirma tenir coneixement que s’interposà denúncia per este motiu,
davant del 61,76% que afirma no tindre coneixement que s’haja interposat
denúncia per violència de gènere.
D’altra banda, el 50% dels homes afirma tenir coneixement sobre la interposició
de denúncia pels casos de violència de gènere del seu voltant, mentre que
l’altre 50%, no.
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F. CONCILIACIÓ LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL

Al bloc F s’analitza quina és la situació real de la ciutadania d’Almussafes que
participa al qüestionari en línia, en relació a la conciliació de la vida laboral,
familiar i personal.

Gràfic F.1) Dificultat per a conciliar la vida laboral, familiar i personal

No ho aconseguisc

6,94%

37,50%

Ho aconseguisc amb gran dificultat

25,64%
Dona
38,89%
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Ho aconseguisc amb poca dificultat

Ho aconseguisc fàcilment

Home

16,67%
35,90%
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Sobre el nivell de dificultat de les persones participants per a conciliar la seua
vida laboral, familiar i personal (gràfic F.1)), observem que un 35,90% dels
homes afirma aconseguir-ho amb facilitat, davant d’un 16,70% de les dones.
En relació a les persones que ho aconsegueixen amb poca dificultat, els
percentatges de dones i d’homes són molt similars: 38,89% de dones
participants i el 38,46% d’homes.
D’altra banda, entre les persones participants al qüestionari que afirmen que
aconsegueixen conciliar la seua vida laboral, familiar i personal amb gran
dificultat, trobem de nou diferències entre dones i homes: mentre el 37,5% de
les dones participants tenen gran dificultat per a aconseguir conciliar la seua
vida laboral, familiar i personal, és solament el 25,64% d’homes que afirma tenir
gran dificultat per a aconseguir conciliar la seua vida laboral, familiar i
personal.
Per últim, destaca en relació al fet de no aconseguir conciliar la seua vida
laboral, familiar i personal, que solament hi ha dones que es troben en esta
situació (concretament, el 6,94%).
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Estos resultats reflecteixen com les dones són les que tenen més dificultat per a
aconseguir conciliar la seua vida laboral, familiar i personal, cosa que podria
ser conseqüència dels rols i estereotips de gènere tradicionals perpetuats a la
nostra societat, que adjudiquen a les dones la responsabilitat d’haver de
compatibilitzar la seua vida professional amb la cura de la llar i les filles i fills.

Gràfic F.2) Recursos utilitzats per a conciliar
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En relació als recursos que s’utilitzen per a conciliar la vida laboral, familiar i
personal, (gràfic F.2)), tant les dones com els homes participants al qüestionari
utilitzen en major mesura la xarxa familiar (32,7% i 40% respectivament).
Seguidament, les dones participants utilitzen els centres d’ensenyament
(14,95%) i els serveis municipals i les entitats d’oci i temps lliure en un mateix
percentatge (10,28%), encara que un 11,21% de dones va marcar l’opció No
sap/No contesta i que tampoc no utilitza cap dels recursos representats al
gràfic F.2).
En el cas dels homes participants, els recursos més utilitzats després de la xarxa
familiar són també els centres d’ensenyament (11,11%) i les entitats d’oci i
temps lliure (8,89%). Entre els homes també un 15,56% va marcar l’opció No
sap/No contesta i un 17,78% que no utilitza cap dels recursos representats al
gràfic F.2).
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Gràfic F.3) Coneixement dels drets laborals en matèria de conciliació
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Els drets laborals en matèria de conciliació són una peça clau a l’hora de
poder conciliar la vida laboral, familiar i personal. És per este motiu pel que es
fa esta pregunta a les persones participants, de les quals el 75% de les dones
afirma conèixer estos drets davant del 56,41% del homes que afirma conèixerlos (gràfic F.3)).

Gràfic F.4) Exercici dels drets laborals en matèria de conciliació
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Així mateix, de les persones participants que coneixen els drets laborals en
matèria de conciliació, el 48,15% de les dones afirma haver exercit algun
d’estos drets, davant d’un 27,27% d’homes participants que també afirma
haver-ho fet (gràfic F.4)).
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Estes dades podrien suggerir que són les dones en major mesura les que tenen
major necessitat d’exercir els drets laborals en matèria de conciliació, cosa
que podria relacionar-se amb fet de que, com es comentava anteriorment
(gràfic F.1)), són els rols i estereotips tradicionals de gènere els que provoquen
que hagen de ser les dones les que han de compatibilitzar en major mesura les
seues vides professionals amb les responsabilitats de la llar i de les filles i fills.

Gràfic F.5) Drets laborals en matèria de conciliació exercits
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Respecte als drets laborals en matèria de conciliació exercits per les persones
participants al qüestionari en línia (gràfic F.5), s’observa que en el cas de les
dones els drets laborals en matèria de conciliació que més s’han exercit són el
permís de maternitat o per acolliment (27,85%), el permís per mort, accident,
malalties greus, hospitalització o intervenció (21,52%), el permís de lactància
(16,46%), i la llicència de matrimoni o d’inscripció al registre de parelles de fet
(12,66%). Així mateix, el 8,86% de les dones participants han exercit el dret
laboral d’excedència, el 7,59% el de trasllat de domicili habitual, i el 5,06% el
de boda d’un familiar.
Estes dades contrasten amb les respostes donades pels homes participants, en
tant que entre estos, els drets laborals en matèria de conciliació que més s’han
exercit són el permís per mort, accident, malalties greus, hospitalització o
intervenció (30,77%); la llicència per matrimoni o inscripció al registre de
parelles de fet (23,08%) i, en un mateix percentatge, el permís de paternitat o
d’acolliment, l’excedència i la boda d’un familiar (15,38%).
Un altre dels aspectes més destacats d’estes dades és el fet que és en el
permís per maternitat, paternitat o per acolliment on es troba la major
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diferència entre les dones i els homes que han exercit este dret: 27,85% i 15,38%
respectivament.
Gràfic F.6) Existència de filles i/o fills a càrrec
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En relació a l’existència de filles i/o fills menors d’edat al càrrec de les persones
participants (gràfic F.6)), quasi la meitat de les dones participants (48,61%)
afirmen tindre filles i/o fills menors al seua càrrec, el que contrasta amb el
17,95% dels homes participants que també afirmen tindre’n.

Gràfic F.7) Nombre de filles i/o fills a càrrec
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D’entre les persones participants que afirmen tindre filles i/o fills menors d’edat
al seu càrrec, el 51,43% de les dones i el 42,86% d’homes afirmen tindre només
una filla o fill; el 45,71% de les dones i el 57,14% d’homes, dos; i només el 2,86%
de les dones participants afirmen tindre tres filles o fills menors d’edat al seu
càrrec (gràfic F.7)).

Gràfic F.8) Existència de familiars en situació de dependència a càrrec
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En el cas de l’existència d’algun familiar en situació de dependència al càrrec
al domicili familiar (gràfic F.8)), les dades són similars entre dones i homes, amb
una lleugera superioritat d’homes amb familiars en situació de dependència al
seu càrrec al domicili familiar (17,95% i 15,28% respectivament).
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Gràfic F.9) Nombre de persones en situació de dependència a càrrec
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Respecte al nombre de persones en situació de dependència al càrrec al
domicili familiar que tenen estes dones i homes participants (gràfic F.9)), el
81,82% de dones té una persona i el 18,18% restant en té dues, mentre que la
totalitat d’homes en té una.

Gràfic F.10) Tipus de dependència de les persones a càrrec
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De les persones participants amb algun familiar en situació de dependència a
càrrec al domicili familiar, observem que per al cas de la majoria de dones i
d’homes (90% i 85,71% respectivament), estes persones en situació de
dependència són persones de la tercera edat; mentre que per al cas del
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14,29% dels homes i del 10% de les dones es tracta de persones amb algun
tipus d’handicap personal (gràfic F.10)).

Gràfic F.11) Adopció del rol de les cures principals de les persones en situació
de dependència al càrrec
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Finalment, d’entre les persones participants al qüestionari amb familiars en
situació de dependència al seu càrrec, el 45,45% de les dones afirmen ser les
cuidadores principals d’esta o d’estes persones, així com el 42,86% dels homes
(gràfic F.11)).
Gràfic F.12) Hores diàries dedicades a cuidar de la persona en situació de
dependència al càrrec
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En relació a les hores diàries de dedicació per a cuidar a la persona o persones
en situació de dependència al càrrec (gràfic F.12)), en el cas de les dones que
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afirmen ser les cuidadores principals d’estes persones, el 16,6% dedica més de
12 hores a esta tasca, el 33,3%, entre 8 i 12 hores, un altre 16,6%, entre 6 i 8
hores, i el 33,33% restant, entre 2 i 4 hores.
Per al cas dels homes que són els cuidadors principals de les persones en
situació de dependència al càrrec, destaca que cap dedique més de 12
hores diàries a cuidar d’estes persones, encara que la meitat d’estos dedica
entre 8 i 12 hores a esta tasca i l’altre 50% entre 4 i 6 hores.

Gràfic 6.13) Recepció d’ajudes públiques en matèria de dependència
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Finalment, és destacable el fet que només el 9,09% de les dones i el 14,29% dels
homes participants que tenen persones en situació de dependència al càrrec
afirmen rebre algun tipus d’ajuda, prestació o subvenció pública pel fet de
tindre una persona del seu entorn familiar en situació de dependència al seu
càrrec (gràfic F.13)).
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G. SALUT

Gràfic G.1) Estat de salut durant el darrer any
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El bloc G contempla una sèrie d’aspectes relacionats amb la salut de les
veïnes i veïns d’Almussafes participants al qüestionari en línia.
En primer lloc, respecte a l’autopercepció de l’estat de salut, observem que el
30,77% dels homes participants afirma que el seu estat de salut durant el darrer
any ha estat molt bo, davant del 18,06% de les dones que té esta mateixa
opinió, el que suposa una diferència molt notable entre les dones i els homes
que consideren que el seu estat de salut ha estat molt bo (gràfic G.1).
Pel que fa a les persones que han afirmat que el seu estat de salut ha estat bo
al darrer any, també trobem un percentatge major d’homes (48,72%) que de
dones (40,28%).
És destacable, així mateix, la diferència en relació a les persones que afirmen
que el seu estat de salut al llarg del darrer any ha estat regular, però en este
cas el major percentatge el trobem en les dones (36,11%) en lloc dels homes
(12,82%).
Els percentatges de dones i d’homes que consideren que el seu estat de salut
al llarg del darrer any ha estat roí són similars (2,78% i 2,56% respectivament),
metre que el percentatge d’homes que consideren que el seu estat de salut
durant el darrer any ha estat molt roí torna a ser superior que el de les dones
amb la mateixa opinió (5,13% i 2,78% respectivament).
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Gràfic G.2) Presa de medicació durant el darrer mes
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Trobem, de la mateixa manera, diferències entre el percentatge de dones i
homes participants que afirmen haver estar prenent algun tipus de
medicament durant el darrer mes (63,51% de les dones davant del 43,59%
d’homes) (gràfic G.2).

Gràfic G.3) Tipus de medicaments presos durant el darrer mes
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D’eixe 63,51% de dones que afirma haver pres medicació al llarg del darrer
mes, gran part d’estes afirmen que han pres antimigranyosos i antiinflamatoris
(23,58% i 21,70% respectivament), mentre que del 43,59% dels homes que
afirma haver pres medicació durant el darrer any, el 23,81% afirma haver pres
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medicació dermatològica i el 14,29% haver-ne pres d’altres tipus, no
contemplats al gràfic G.3.

Gràfic G.4) Presa de medicació receptada durant el darrer mes
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Finalment, en referència a la medicació que han pres al llarg del darrer mes les
dones i homes participants al qüestionari, el 53,33% de les dones afirma que
tots els medicaments van ser receptats, mentre que el 42,22% afirma que
solament alguns van ser receptats i el 4,44% que cap medicament va ser
receptat (gràfica G.4).
Pel que fa als homes, el 94,12% afirma que tots els medicaments van ser
receptats enfront del 5,88% que afirma que cap medicament ho va ser, dada
que mostra una major automedicació en les dones que en els homes, ja que
tot i ser lleugerament superior el percentatge d’homes que van prendre
medicació sense recepta, el 42,22% de les dones afirma que alguns dels
medicaments que prengueren no havien sigut receptats i quasi la totalitat dels
homes (94,12%) diu que tots els medicaments que van prendre havien sigut
receptats, davant d’un 53,33% de dones.

.
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Gràfic G.5) Freqüència amb la qual es realitza exercici físic
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Una part molt important per a tindre cura de la salut de les persones és la
realització d’exercici físic.
En el cas que ens ocupa, observem una lleugera superioritat percentual de
dones participants al qüestionari en línia que afirmen no fer exercici enfront
dels homes que també afirmen no fer-ne (30,56% i 28,21% respectivament)
(gràfic G.5)).
No obstant això, el percentatge de dones que afirma fer exercici físic o
entrenament esportiu diverses vegades a la setmana és lleugerament superior
al dels homes que també el fan amb la mateixa freqüència (34,72% i 33,33%
respectivament), mentre que succeeix el contrari per al cas de les persones
que fan exercici diverses vegades al mes: 38,46% d’homes i 34,72% de dones.
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Gràfic G.6) Consum de tabac
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En relació al consum de tabac de les persones participants al qüestionari en
línia (gràfic G.6), observem que el major percentatge de dones (38,89%) en
l’actualitat no fuma, encara que sí que ha fumant en el passat. No obstant
això, un 26,39% de dones afirma fumar diàriament i un 11,11% fuma, però no
diàriament.
En el cas dels homes, el major percentatge (38,46%) afirma no haver fumat
mai, encara que el 35,9% en l’actualitat no fuma però si que ho ha fet en el
passat i el 23,08% fuma diàriament, mentre que un 2,56% ho fa però no ho fa
de manera diària .
Així, observem que per al cas de les persones que fumen diàriament, no
diàriament, i que en la actualitat no fumen però si que ho han fet en el passat,
el percentatge de dones és superior al dels homes; mentre que l’únic cas en el
qual el percentatge d’homes és superior al de dones és el de les persones que
mai han fumat.
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Gràfic G.7) Nivell d’autoestima
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Per últim, respecte al nivell d’autoestima de les persones participants (gràfic
G.7)), observem que el major percentatge de dones participants afirma que el
seu nivell d’autoestima és regular (38,89%), seguit de les que consideren que és
bona (27,78%), molt bona (22,22%) i roïna (11,11%).
En canvi, entre els homes participants, el major percentatge afirma que el seu
nivell d’autoestima és bo (35,9%), seguit dels que consideren que és molt bo
(30,77%), regular (17,95%) i roí (15,38%).
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H. OCUPACIÓ

L’últim bloc del qüestionari en línia és el d’ocupació, mitjançant el qual es
tracta de conèixer diferents aspectes al voltant de la situació laboral de les
veïnes i veïns d’Almussafes que hi han participat.

Gràfic H.1) Situació laboral
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En primer lloc, el que observem és que la majoria de les persones participants,
tant dones com homes, es troben en una situació laboral activa, treballant per
compte aliè, amb una lleugera superioritat de dones (58,33% i 53,85%
respectivament)(gràfic H.1).
És important destacar que és també superior el nombre de dones que d’homes
sense ocupació (13,89% i 7,69% respectivament) i que és notablement superior
també el nombre de mestresses de casa enfront dels amos de casa (9,72% i
2,56% respectivament), dades que possiblement siguen conseqüència de la
repetició durant generacions dels rols i estereotips tradicionals de gènere, que
adjudiquen a les dones la responsabilitat de tot allò relacionat amb la cura de
la llar i les filles i fills.
S’ha d’apuntar, a més a més, la lleugera superioritat percentual d’homes
respecte les dones que treballen per compte propi (5,13% i 4,17%
respectivament).
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Gràfic H.2) Temps a l’atur
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Com ja s’ha mencionat, el 13,89% de les dones participants i el 7,69% dels
homes participants es troben en situació d’atur (gràfic H.1).
Si concretem més, al gràfic H.2) observem que d’entre les dones que es troben
en situació d’atur el 30% està en esta situació des de fa menys de 6 mesos; el
20%, entre 6 mesos i menys d’1 any; el 10% entre 1 any i menys de 2 anys; el
30% més de 2 anys i, finalment, el 10% restant afirma no recordar-ho.
En el cas dels homes en situació d’atur, el 33,33% afirma estar-ho des de fa
menys de 6 mesos; un altre 33,33%, entre 6 mesos i menys d’1 any i, finalment,
altre 33,33% es troba en esta situació més de 2 anys.

Gràfic H.3) Centre de treball a Almussafes
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En relació a si el centre de treball de les persones participants al qüestionari es
troba a Almussafes, trobem que esta situació es dóna per al 60,78% de les
dones i per al 74,07% dels homes així que és, per tant, el percentatge de dones
el centre de treball de les quals no es troba a Almussafes (39,22%) superior que
el d’homes (25,93%) (gràfic H.3).

Gràfic H.4) Distància del centre de treball respecte a Almussafes
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D’entre eixe 39,22% de dones i 25,93% d’homes per a les quals el seu centre de
treball no es troba a Almussafes, observem que per al major percentatge de
dones (35%) es troba entre 10-20 km d’Almussafes; seguidament, el 30% té el
seu centre de treball a menys de 10 km d’Almussafes; el 25% el té a més de 30
km i el 10% el té entre 20-30km d’Almussafes (gràfic H.4).
En el cas dels homes, el major percentatge (42,86%) té el seu centre de treball
situat a més de 30km d’Almussafes, seguit del 28,57% que el té entre 20-30km
d’Almussafes i el 14,29% que el té entre 10-20km i a menys de 10km, dades que
mostren que majoritàriament els homes han de desplaçar-se més lluny que les
dones per a arribar al seu centre de treball (gràfic H.4).
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Gràfic H.5) Sector econòmic de l’activitat laboral desenvolupada
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En relació al sector econòmic en el qual les persones participants en el
qüestionari desenvolupen la seua activitat professional (gràfic H.5)), s’observa
com, en el cas de les dones, el primer lloc l’ocupa el sector serveis (39,22%),
seguit del sector industrial (23,53%), del sector del comerç (17,65%), d’altre
sector que no apareix al gràfic (17,65%) i, finalment, el sector agrícola (1,96%).
En el cas dels homes participants, el principal sector en el qual desenvolupen la
seua activitat professional, de la mateixa manera que en el cas de les dones,
és el sector serveis (40,74%), seguit del sector industrial (18,52%), d’altre sector
que no apareix al llistat (18,52%), del sector agrícola (11,11%), del sector del
comerç (7,41%) i, finalment, del sector de la construcció (3,70%), sector que
únicament presenta valors masculins.
D’estes dades és important destacar el fet que, malgrat que tant en el cas de
les dones com en el dels homes el principal sector on desenvolupen la seua
activitat professional és el sector serveis, es troben importants diferències en
altres sectors.
Així, al sector del comerç hi ha un percentatge de més del doble de dones
que d’homes que treballen en este sector (16,65% i 7,41% respectivament), un
sector tradicionalment feminitzat en el qual, actualment, tal i com mostren les
dades recollides, continua repetint-se esta situació.
El contrari succeeix per al cas del sector de la construcció: un sector
tradicionalment masculinitzant del qual, que per al cas que ens ocupa,
únicament es troben dades d’activitat entre els homes participants i no entre
les dones.
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D’esta manera, el percentatge d’homes que desenvolupen la seua activitat
laboral al sector (11,11%) és bastant superior al de dones (1,96%).
Les dades recollides al gràfic H.5) sobre el sector econòmic en el qual les
persones participants desenvolupen la seua activitat professional, reflecteixen
com encara en la actualitat es continuen repetint els estereotips tradicionals
de gènere en relació al desenvolupament de les professions.

Gràfic H.6) Persona que més ingressos aporta a la llar
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Així mateix, quan es pregunta sobre qui és la persona que aporta més ingressos
a la llar (gràfic H.6), les dades recollides al qüestionari en línia mostren com el
percentatge d’homes que aporta més ingressos a la llar (62,86%) és superior
que el de les dones (47,62%).
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Gràfic H.7) Ingressos nets mensuals per llar
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En referència al total d’ingressos nets, per tots el conceptes, que entren a la llar
mensualment de les persones participants (gràfic H.7)), observem que el
percentatge de dones és superior al d’homes entre les persones participants,
que ingressen a la seua llar mensualment entre els 421€ i els 1000€ (8.33% de
dones i 3,45% d’homes) i entre els 2001€ i els 3000€ (30,56% de dones i 0%
d’homes).
Per contra, entre les persones participants el total d’ingressos nets mensuals de
les quals arriben fins als 420€, el percentatge d’homes (6,90%) és superior al de
dones (5,56%); així com entre les persones que ingressen entre els 1001€ i els
1500€ (37,93% d’homes i 16,67% de dones); entre els 1501€ i els 2000€ (31,03%
d’homes i 29,17% de dones); i més de 3001€ (20,69% d’homes i 9,72% de
dones).
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Gràfic H.8) Llocs de treball ocupats als darrers 5 anys
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En relació als llocs de treball ocupats per les persones participants en els darrers
5 anys (gràfic H.8), es troben dades similars per al cas de les dones i dels homes.
Així, la majoria de dones i d’homes participants al qüestionari han tingut el
mateix lloc de treball durant els darrers 5 anys (55,56% i 53,85% respectivament),
seguidament del 26,39% de les dones i del 20,51% dels homes que han tingut
de 2 a 3 llocs de treball diferents.
A continuació, es troben l’11,11% de les dones i el 15,35% dels homes que no
han treballat en els darrers 5 anys; el 5,56% de les dones i el 7,69% dels homes
que han tingut de 3 a 5 llocs de treball als darrers 5 anys; i, per últim, l’1,39% de
les dones i el 2,56% dels homes que han tingut més de 6 llocs de treball
diferents als darrers 5 anys.
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Gràfic H.9) Temps treballat als darrers 5 anys
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Per a finalitzar, es demana el temps treballat als darrers 5 anys, tenint
compte tots el llocs de treball ostentats durant este període (gràfic H.9)) i
dades recollides mostren una diferència entre les dones i els homes que
darrers 5 anys han estat treballant; més concretament, són el 57,81% de
dones i el 69,70% dels homes.
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Seguidament, es troba que el 18,75% de les dones i el 15,15% dels homes han
treballat entre 3 i 4 anys durant els darrers 5 anys, i el 12,50% de les dones i el
9,09% dels homes han treballat entre 1 i 2 anys durant els darrers 5 anys,
percentatges lleugerament superiors per al cas de les dones en ambdós casos.
A continuació, es troba que únicament el 4,69% de les dones han treballat
entre 6 mesos i 1 any durant els darrers 5 anys, ja que no hi ha cap dels homes
participants al qüestionari que haja treballat entre 6 mesos i 1 any durant els
darrers 5 anys.
Finalment, es troba que el 6,25% de les dones i el 6,06% dels homes als darrers 5
anys han treballat entre 1 i 6 mesos.
Totes estes dades mostren com la majoria de dones i d’homes participants al
qüestionari han mantingut una relativa estabilitat en quant al temps treballat
als darrers 5 anys.
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5. PLA D’ACCIÓ I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE
DONES I HOMES D’ALMUSSAFES 2018-2021
ÀREA 1. INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE EN LES
ACTUACIONS MUNICIPALS
OBJECTIU GENERAL:
Conscienciar i sensibilitzar el personal de l’Ajuntament d’ Almussafes de
la importància d’introduir la perspectiva de gènere als programes i a les
polítiques públiques locals per a assolir la igualtat de gènere.
Objectiu específic 1. Millorar les aptituds del personal de l’ajuntament en
quant a l’aplicació de la perspectiva gènere a les actuacions
municipals.

♂ ♀ Acció 1:

Sensibilitzar el personal de l’ajuntament del seu

paper protagonista a l’hora d’aconseguir implantar la igualtat de
gènere a l’ajuntament i al municipi.

♂ ♀ Acció 2:

Formar el personal de l’ajuntament en matèria

d’introducció de la perspectiva de gènere als programes i a les
polítiques públiques.

♂ ♀ Acció 3:

Analitzar el grau d’introducció de la perspectiva de

gènere als programes i a les polítiques públiques vigents.

♂ ♀ Acció 4:

Crear un sistema d’avaluació dels programes i de les

polítiques públiques que permeta conèixer el grau d’introducció
de la perspectiva de gènere als programes i a les polítiques
públiques vigents i futures.

Objectiu específic 2. Impulsar l’ús inclusiu del llenguatge a totes les àrees
de l’ajuntament.

♂ ♀ Acció 5:

Dissenyar un pla de formació integral sobre l’ús del

llenguatge inclusiu a l’administració.

♂ ♀ Acció 6:

Revisar i adequar tota la documentació pública de

l’ajuntament en relació a l’ús inclusiu del llenguatge.

♂ ♀ Acció 7:

Analitzar les comunicacions de l’ajuntament des de

la perspectiva de l’ús inclusiu del llenguatge.
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♂ ♀ Acció 8:

Oferir a les persones que componen el gabinet de

comunicació les eines necessàries per tal de dur a terme una
comunicació inclusiva tàcita.

♂ ♀ Acció 9:

Capacitar

al

gabinet

de

comunicació

de

l’ajuntament en la realització d’una comunicació pública
inclusiva tàcita.

♂ ♀ Acció 10: Crear un sistema propi mitjançant el qual es revise i
s’adeqüe, en cas que fóra necessari, que la comunicació de
l’ajuntament es duga a terme fent un ús inclusiu del llenguatge.

Objectiu específic 3. Avançar cap a una administració local més
tecnològica i digitalitzada.

♂ ♀ Acció 11: Valorar la possibilitat d’obrir nous canals de
comunicació electrònica entre l’administració i la ciutadania.

♂ ♀ Acció 12: Fomentar la utilització de les noves tecnologies com
a principal canal de comunicació entre ciutadania i ajuntament.

Objectiu específic 4. Donar visibilitat dels objectius i a les accions que
componen este pla municipal d’igualtat entre la població i el personal
de l’ajuntament.

♂ ♀ Acció 13: Posar en marxa campanyes de comunicació i de
difusió

mitjançant

les

quals

es

transmeta

la

importància

d’elaborar i d’implantar un pla municipal d’igualtat al municipi.

♂ ♀ Acció 14: Difondre els continguts del present pla municipal
d’igualtat

entre

la

ciutadania

mitjançant

documentació

informativa.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

127

ÀREA 2. ASSOCIACIONISME, PARTICIPACIÓ I APODERAMENT DE
LA CIUTADANIA
OBJECTIU GENERAL:
Garantir un entorn participatiu i associatiu lliure de desigualtats i de
discriminacions basades en el sexe.
Objectiu específic 5. Sensibilitzar la ciutadania de la necessitat de
fomentar la participació de les dones en la vida pública.

♂ ♀ Acció 15: Visibilitzar el paper protagonista de les dones al llarg
de la història del municipi.

♂ ♀ Acció 16: Organitzar taules d’experiències entre les dones del
municipi amb reconeguda trajectòria política, econòmica i
cultural.

♂ ♀ Acció 17: Realitzar campanyes amb l’objectiu de mostrar la
importància de la participació femenina al municipi per al
desenvolupament d’este.

Objectiu específic 6. Impulsar la participació femenina en la vida pública
amb la millora dels canals de participació.

♂ ♀ Acció 18: Avaluar els canals de participació ciutadana
actuals del municipi.

♂ ♀ Acció 19: Obrir noves vies de comunicació directa entre la
ciutadania i l’ajuntament.

♂ ♀ Acció 20: Facilitar l’accés de la ciutadania als canals de
participació municipals.

♂ ♀ Acció 21: Realitzar sessions formatives i informatives sobre
l’objectiu i l’ús de les noves vies de comunicació directa.

♂ ♀ Acció 22: Crear un espai de diàleg on la ciutadania puga
expressar i posar en comú les seues idees i opinions sobre diferents
aspectes municipals.
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Objectiu específic 7. Involucrar les dones del municipi en el teixit
associatiu d’este.

♂ ♀ Acció 23: Diagnosticar la situació real del teixit associatiu
d’Almussafes en relació a la participació de les dones en este.

♂ ♀ Acció 24: Analitzar el nivell de sexualització de les associacions
municipals.

♂ ♀ Acció 25: Fomentar la interrelació entre les associacions de
dones del municipi.

♂ ♀ Acció 26: Potenciar les polítiques d’accés de les dones a les
juntes directives de les associacions municipals.

♂ ♀ Acció 27: Organitzar jornades informatives en les quals cada
associació del municipi informe la ciutadania dels objectius i de
les activitats que desenvolupen.

♂ ♀ Acció 28: Dissenyar una campanya a peu de carrer per
fomentar la participació de les veïnes d’Almussafes en el teixit
associatiu.

Objectiu específic 8. Visibilitzar i normalitzar el col·lectiu LGTBI al municipi.
♂ ♀ Acció 29: Crear l’Observatori d’igualtat i LGTBI local per a
conèixer i adequar les polítiques d’igualtat a la realitat de la
ciutadania, del teixit associatiu i dels recursos de l’ajuntament.

♂ ♀ Acció 30: Commemorar el Dia Internacional de l’Orgull LGTBI.

Objectiu específic 9. Involucrar el teixit associatiu d’Almussafes com a
agent protagonista en el camí cap a la consecució de la igualtat de
gènere al municipi.

♂ ♀ Acció 31: Realitzar

una

campanya

adreçada

al

teixit

associatiu amb la qual es mostre el seu paper d’agent d’igualtat.

♂ ♀ Acció 32: Atorgar major puntuació als processos de subvenció
i a les ajudes públiques a aquelles associacions que a la seua
programació anual tinguen programades activitats en matèria
d’igualtat de gènere.
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♂ ♀ Acció 33: Organitzar activitats d’igualtat de manera conjunta
entre l’ajuntament i el teixit associatiu.

♂ ♀ Acció 34: Analitzar el grau d’introducció de la perspectiva de
gènere a les activitats que duen a terme les associacions
municipals.

♂ ♀ Acció 35: Oferir informació al teixit associatiu sobre la
introducció de la perspectiva de gènere a les activitats que
realitzen.

♂ ♀ Acció 36: Sensibilitzar

les

persones

amb

càrrecs

de

responsabilitat a les associacions en matèria de comunicació
inclusiva.
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ÀREA 3. EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
OBJECTIU GENERAL:
Avançar cap a un municipi en el que prevalisquen els valors igualitaris i
de respecte a la diversitat.
Objectiu específic 10.

Inculcar a la ciutadania valors d’igualtat de
gènere mitjançant l’entorn cultural.

♂ ♀ Acció 37: Integrar a la programació cultural del municipi
activitats mitjançant les quals es transmeten els valors de la
igualtat de gènere a la ciutadania.

♂ ♀ Acció 38: Organitzar un concurs infantil de dibuix de temàtica
igualitària per a la commemoració de dates importants com
poden ser el 8 de març o el 25 de novembre.

♂ ♀ Acció 39: Organitzar un concurs juvenil de fotografia igualitària
mitjançant les xarxes socials.

♂ ♀ Acció 40: Realitzar de manera continuada tallers de teatre,
contacontes, cinfòrums i altres activitats culturals que fomenten la
igualtat de gènere entre la població.

♂ ♀ Acció 41: Organitzar de manera anual la Setmana per la
Igualtat amb motiu de la commemoració del Dia Internacional
de les Dones.

Objectiu específic 11.

Ajudar les famílies, així com la comunitat
educativa, a basar l’educació i la formació de les xiquetes i dels xiquets
i la de la població jove en valors igualitaris.

♂ ♀ Acció 42: Realitzar jornades de sensibilització i de formació per
tal de facilitar a les famílies les eines necessàries per a basar
l’educació de les xiquetes i dels xiquets en valors igualitaris i de
respecte a la diversitat.

♂ ♀ Acció 43: Elaborar una guia amb la qual es faciliten a les
famílies una sèrie de pautes mitjançant les quals s’avance en
l’educació de les xiquetes i dels xiquets en valors igualitaris.
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♂ ♀ Acció 44: Fomentar la coresponsabilitat entre les famílies,
especialment les heterosexuals, en relació a la cura de les
persones menors al seu càrrec mitjançant el disseny d’una guia
explicativa.

♂ ♀ Acció 45: Disseny d’una campanya municipal en relació a
l’elecció de jocs i joguets no sexistes.

♂ ♀ Acció 46: Conscienciar la comunitat educativa d’Almussafes
sobre la importància del paper que desenvolupen durant el
període d’educació reglada de l’alumnat.

♂ ♀ Acció 47: Formar el professorat de les escoles d’educació
infantil, primària, dels instituts i del Centre Municipal de Persones
Adultes en l’ús de la comunicació inclusiva.

♂ ♀ Acció 48: Crear i difondre una guia sobre l’ús de la
comunicació inclusiva a les aules.

♂ ♀ Acció 49: Establir un sistema de detecció i de correcció dels
possibles usos sexistes del llenguatge tant verbal com no verbal
que es puga fer a les escoles d’educació infantil, de primària, als
instituts del municipi i al Centre Municipal de Persones Adultes.

♂ ♀ Acció 50: Crear

una

campanya

de

prevenció

de

d’assetjament escolar.

♂ ♀ Acció 51: Oferir

al

professorat

dels

centres

educatius

d’Almussafes les eines necessàries per a actuar front a les
situacions d’assetjament escolar i d’assetjament sexual i per raó
de sexe.

♂ ♀ Acció 52: Desenvolupar campanyes de sensibilització en
igualtat de gènere en què la població jove i les xarxes socials
tinguen un paper protagonista.

♂ ♀ Acció 53: Formar i informar l’alumnat dels instituts del municipi
en matèria de sexualitat, d’embarassos no desitjats i de salut
sexual.

♂ ♀ Acció 54: Eliminar tabús entre la població jove en relació a
l’orientació sexual de les persones.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

132

♂ ♀ Acció 55: Fomentar

els

llaços

de

col·laboració

entre

l’ajuntament i la persona coordinadora d’igualtat de l’institut del
municipi.

♂ ♀ Acció 56: Dissenyar un programa de tallers en matèria
d’igualtat de gènere i de respecte a la diversitat en col·laboració
amb la persona coordinadora d’igualtat de l’institut específics
per a cada cicle de l’ESO, el batxillerat i la Formació Professional.

Objectiu específic 12.

Estendre els valors de la igualtat de gènere
entre la població jove del municipi.

♂ ♀ Acció 57: Organitzar un concurs entre la població jove del
municipi per tal de crear un grafiti igualitari.

♂ ♀ Acció 58: Organitzar un concert de rap igualitari per tal de
promoure els valors de la igualtat i del respecte a la diversitat
entre la població jove d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 59: Realitzar un concurs mitjançant

les xarxes socials

més utilitzades per la població jove (instagram i youtube) entorn
a la igualtat de gènere.

♂ ♀ Acció 60: Dissenyar una campanya de sensibilització en
relació als mites de l’amor romàntic on la població jove del
municipi i les xarxes socials siguen les protagonistes.

Objectiu específic 13.

Construir
discriminacions basades en el sexe.

un

entorn

esportiu

lliure

de

♂ ♀ Acció 61: Analitzar les possibles sexualitzacions a les activitats
esportives que es duen a terme al municipi.

♂ ♀ Acció 62: Fomentar l’accés de les xiquetes a les activitats
esportives tradicionalment masculinitzades i dels xiquets a les
activitats esportives tradicionalment feminitzades.

♂ ♀ Acció 63: Donar visibilitat a les figures femenines rellevants del
món esportiu i posar en valor els seus assoliments.

♂ ♀ Acció 64: Fomentar les activitats esportives de grup entre
xiquetes i xiquets amb les quals transmetre els valors de la
cooperació, de la igualtat i del respecte a la diversitat.
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♂ ♀ Acció 65: Organitzar una jornada esportiva amb la qual es
fomente la pràctica habitual d’exercici entre la població
d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 66: Dissenyar i concedir un premi anual a l’equip o
formació esportiva del municipi que millor treballe per fomentar la
igualtat de gènere i el respecte a la diversitat.

♂ ♀ Acció 67: Valorar l’adaptació dels horaris de l’oferta esportiva
municipal que millore les possibilitats de conciliació de la vida
laboral, familiar i personal de la ciutadania.

♂ ♀ Acció 68: Adequar les característiques dels serveis de les
instal·lacions esportives a les necessitats de les xiquetes i dels
xiquets.
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ÀREA 4. OCUPACIÓ I EMPRESA
OBJECTIU GENERAL:
Garantir la igualtat d’oportunitats en l’accés i la permanència de les
dones a l’àmbit laboral en igualtat de condicions.
Objectiu específic 14.

Sensibilitzar el teixit empresarial de la
necessitat d’oferir tant a dones com a homes les mateixes possibilitats en
igualtat de condicions a l’hora d’accedir i romandre al mercat laboral.

♂ ♀ Acció 69: Conscienciar el teixit empresarial del municipi en
relació a paper clau que desenvolupa en el procés d’avançar
cap a la igualtat real de dones i homes.

♂ ♀ Acció 70: Realitzar campanyes de sensibilització adreçades a
assolir un entorn laboral igualitari, adreçades al teixit empresarial
d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 71: Analitzar el grau de feminització i de masculinització
als sectors productius del municipi.

♂ ♀ Acció 72: Organitzar una jornada municipal sobre igualtat a
l’empresa.

♂ ♀ Acció 73: Dissenyar i concedir un reconeixement a l’empresa
o les empreses del municipi que millor fomenten la igualtat
d’oportunitats entre dones i homes mitjançant un pla d’igualtat
d’empresa.

♂ ♀ Acció 74: Fomentar la contractació de dones amb algun tipus
d’handicap personal.

♂ ♀ Acció 75: Crear llaços de col·laboració per a dur a terme
accions d’igualtat entre l’ajuntament i el teixit empresarial
d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 76: Incentivar l’ús de la comunicació inclusiva al teixit
empresarial del municipi com a eina de sensibilització.
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Objectiu específic 15.

Conscienciar la ciutadania en general sobre
la importància de garantir les mateixes oportunitats a les dones a l’àmbit
laboral per a avançar cap a la igualtat real.

♂ ♀ Acció 77: Organitzar taules d’experiències amb les quals es
posen de relleu les diferents discriminacions que pateixen les
dones tant en l’accés com en la permanència al mercat laboral.

♂ ♀ Acció 78: Visibilitzar la figura de dones del municipi amb
reconeguda trajectòria al món empresarial.

♂ ♀ Acció 79: Dissenyar fullets informatius amb els quals s’informe la
ciutadania de la importància que les dones puguen accedir i
romandre al mercat laboral en igualtat de condicions.

♂ ♀ Acció 80: Promocionar

l’apoderament

femení

mitjançant

tallers formatius i informatius adreçats a la ciutadania en general i
a les dones en particular.

Objectiu específic 16.

Impulsar polítiques de conciliació de la vida

laboral, familiar i personal.

♂ ♀ Acció 81: Posar en coneixement de les persones treballadores
d’Almussafes els drets laborals existents en matèria de conciliació
de la vida laboral, familiar i personal.

♂ ♀ Acció 82: Fomentar l’exercici dels drets laborals en matèria de
conciliació de la vida laboral, familiar i personal entre la població
masculina del municipi.

♂ ♀ Acció 83: Crear campanyes de sensibilització al voltant dels
beneficis de la coresponsabilitat en relació a les responsabilitats
derivades de la llar i de la cura de les filles i dels fills.

♂ ♀ Acció 84: Donar capacitació i suport a les xicotetes empreses
del municipi per tal de minorar els efectes de les baixes per
maternitat, paternitat, adopció i/o acolliment.
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Objectiu específic 17.

Visibilitzar la figura de les dones d’Almussafes
al sector productiu del municipi.

♂ ♀ Acció 85: Organitzar un acte de reconeixement en relació al
paper protagonista de les dones d’Almussafes al procés
d’industrialització agrícola i industrial del municipi.

Objectiu específic 18.

Impulsar el paper de la tecnologia com a
agent d’igualtat envers a la manufactura.

♂ ♀ Acció 86: Capacitar i formar el sector productiu del municipi
en la modernització tecnològica de la indústria i en el
cooperativisme d’Almussafes.
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ÀREA 5. SALUT I BENESTAR
OBJECTIU GENERAL:
Atendre les problemàtiques específiques de la salut de les dones.
Objectiu específic 19.

Impulsar els hàbits de vida saludable entre la
ciutadania en general i entre les dones en particular.

♂ ♀ Acció 87: Conscienciar la població dels beneficis de realitzar
activitats físiques de manera habitual.

♂ ♀ Acció 88: Sensibilitzar les dones de major edat del municipi de
la importància de tindre una bona salut psicosocial.

♂ ♀ Acció 89: Desenvolupar un programa d’envelliment actiu
adreçat, principalment, a les dones majors del municipi.

♂ ♀ Acció 90: Dissenyar una guia sobre hàbits de vida saludable a
seguir en els diferents grups d’edat en els quals es pot dividir la
societat.

♂ ♀ Acció 91: Organitzar de manera anual la Setmana per la Salut
en el marc de la qual es realitzen diferents activitats en relació als
hàbits de vida saludables.

♂ ♀ Acció 92: Crear campanyes de prevenció de malalties
psicosocials i alimentàries entre la població infantil i la població
jove del municipi.

Objectiu específic 20.

Millorar l’accés a la informació sobre salut
sexual i salut pública a totes les dones del municipi.

♂ ♀ Acció 93: Analitzar el tipus d’informació sobre salut sexual que
s’ofereix, així com la manera que tenen les dones d’accedir a
esta.

♂ ♀ Acció 94: Sensibilitzar la ciutadania en general i les dones en
particular de la importància de parlar obertament sobre els
problemes de salut sexual existents.

♂ ♀ Acció 95: Obrir un espai en el qual les dones puguen parlar
lliurement sobre salut sexual.
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♂ ♀ Acció 96: Programar activitats relacionades amb les malalties
de tipus sexual més freqüents entre les dones de manera
conjunta amb el personal especialitzat en esta temàtica del
Centre de Salut d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 97: Facilitar i fomentar l’accés a la informació sobre
salut sexual a tota la població jove i en especial a les xiques
adolescents d’Almussafes.

♂ ♀ Acció 98: Conscienciar la població jove d’Almussafes de la
importància d’evitar les ETS i els embarassos no desitjats.

♂ ♀ Acció 99: Realitzar tallers formatius i informatius sobre salut
sexual adreçats a la població jove del municipi.

♂ ♀ Acció 100: Oferir a les famílies del municipi amb persones
adolescents la formació i la informació necessàries per a poder
parlar sobre salut sexual.

♂ ♀ Acció 101: Dissenyar una guia adreçada a les famílies sobre
com identificar i actuar front a problemes d’ansietat psicosocial
en la població jove.

♂ ♀ Acció 102: Difondre una guia adreçada a les famílies sobre
com identificar i actuar front a malalties alimentàries en la
població jove.

Objectiu específic 21.

Mostrar a la ciutadania d’Almussafes els
problemes de salut derivats del treball mecanitzat i en cadena.

♂ ♀ Acció 103: Ajudar la ciutadania a pal·liar els problemes de salut
que poden provocar els treballs en cadena i mecanitzats
conseqüència del sistema industrial.

♂ ♀ Acció 104: Dissenyar una campanya a peu de carrer en relació
als hàbits de salut saludables i els treballs desenvolupats a la
indústria.
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ÀREA 6. PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE
OBJECTIU GENERAL:
Avançar cap a un municipi lliure de violència de gènere i masclista.
Objectiu específic 22.

Conscienciar la ciutadania, les associacions i
el teixit empresarial de la importància de previndre i lluitar contra la
violència de gènere de manera conjunta.

♂ ♀ Acció 105: Commemorar el Dia Internacional de l’Eliminació de
la Violència contra les Dones.

♂ ♀ Acció 106: Mostrar el paper protagonista de la ciutadania, les
associacions i del teixit empresarial per tal d’acabar amb la
violència de gènere i masclista.

♂ ♀ Acció 107: Dissenyar campanyes de sensibilització sobre la
importància d’actuar front als casos de violència de gènere.

♂ ♀ Acció 108: Formar i informar el teixit associatiu i l’empresarial del
municipi en relació a la identificació de la violència de gènere i
masclista.

♂ ♀ Acció 109: Promoure les relacions de parella saludables entre la
població jove del municipi.

♂ ♀ Acció 110: Crear

una

campanya

d’identificació

dels

micromasclismes en les relacions de parella.

♂ ♀ Acció 111: Dissenyar un manual de prevenció i de lluita contra
la violència de gènere i masclista adreçat a la ciutadania.

♂ ♀ Acció 112: Facilitar l’accés a la informació relativa als recursos
que estan a disposició de les dones en matèria de prevenció, de
detecció i de protecció front als casos de violència de gènere.

♂ ♀ Acció 113: Dissenyar

una

campanya

de

sensibilització

adreçada a la població jove en matèria de prevenció de la
violència de gènere i masclista.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

140

Objectiu específic 23.

Crear protocols d’actuació adreçats a actuar
front als casos de violència de gènere i masclista.

♂ ♀ Acció 114: Identificar

els

agents

socials

que

puguen

desenvolupar un paper protagonista en la prevenció i en
l’eradicació de la violència de gènere a Almussafes.

♂ ♀ Acció 115: Facilitar a estos agents socials les eines i els
mecanismes necessaris per tal de dur a terme el seu paper en la
lluita contra la violència de gènere.

♂ ♀ Acció 116: Reforçar la capacitat d’actuació de la Policia Local
d’Almussafes front a casos de violència de gènere.

♂ ♀ Acció 117: Analitzar els nivells de violència de gènere i
masclista entre la població jove del municipi.

♂ ♀ Acció 118: Dissenyar un manual d’actuació front als casos de
violència de gènere a l’adolescència per al professorat dels
instituts del municipi.

♂ ♀ Acció 119: Crear el Protocol Municipal contra la Violència de
Gènere.

♂ ♀ Acció 120: Promoure l’adhesió de la ciutadania, de les
associacions i del teixit empresarial del municipi al Protocol
Municipal contra la Violència de Gènere.
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6. CRONOGRAMA
I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE EN LES ACTUACIONS MUNICIPALS

1

2

3

4

5

6

7

8

9

2018

2019

2020

2021

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

Sensibilitzar el personal de l’ajuntament sobre
el seu paper protagonista a l’hora
d’aconseguir implantar la igualtat de gènere
a l’ajuntament i al municipi.
Formar el personal de l’ajuntament en
matèria d’introducció de la perspectiva de
gènere als programes i polítiques públiques.
Analitzar el grau d’introducció de la
perspectiva de gènere als programes i a les
polítiques públiques vigents.
Crear
un
sistema
d’avaluació
dels
programes i de les polítiques públiques que
permeta conèixer el grau d’introducció de la
perspectiva de gènere als programes i les
polítiques públiques vigents i futures.
Dissenyar un pla de formació integral sobre
l’ús del llenguatge inclusiu a l’administració.
Revisar i adequar tota la documentació
pública de l’ajuntament a l’ús inclusiu del
llenguatge.
Analitzar les comunicacions de l’ajuntament
des de la perspectiva de l’ús inclusiu del
llenguatge.
Oferir a les persones que componen el
gabinet
de
comunicació
les
eines
necessàries per tal de dur a terme una
comunicació inclusiva.
Capacitar el gabinet de comunicació de
l’ajuntament en la realització d’una
comunicació pública inclusiva.

Crear un sistema propi mitjançant el qual es
revise i s’adeqüe, en cas que fóra necessari,
que la comunicació de l’ajuntament es
10 duga a terme fent un ús inclusiu del
llenguatge.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

INTRODUCCIÓ DE LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE EN LES ACTUACIONS MUNICIPALS
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Valorar la possibilitat d’obrir nous canals de
comunicació
electrònica
entre
11
l’administració i la ciutadania.
Fomentar la utilització de les noves
tecnologies com a principal canal de
12
comunicació entre ciutadania i ajuntament.
Posar en marxa campanyes de comunicació
i de difusió mitjançant les quals es transmeta
13 la importància d’elaborar i d’implantar un
pla municipal d’igualtat al municipi.
Difondre els continguts del present pla
municipal d’igualtat entre la ciutadania
14 mitjançant documentació informativa.

I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes d’Almussafes
2018 · 2021

144

3T

4T

I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2020

2021

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Visibilitzar el paper protagonista de les dones
15 al llarg de la història del municipi.
Organitzar taules d’experiències entre les
dones del municipi amb reconeguda
16 trajectòria política, econòmica i cultural.
Realitzar campanyes amb l’objectiu de
mostrar la importància de la participació
al
municipi
per
al
17 femenina
desenvolupament d’este.
Avaluar els canals de participació ciutadana
18 actuals del municipi.
Obrir noves vies de comunicació directa
19 entre la ciutadania i l’ajuntament.
Facilitar l’accés de la ciutadania als canals
20 de participació municipals.
Realitzar sessions formatives i informatives
sobre l’objectiu i l’ús de les noves vies de
21 comunicació directa.
Crear un espai de diàleg on la ciutadania
puga expressar i posar en comú les seues
22 idees i opinions sobre diferents aspectes
municipals.
Diagnosticar la situació real del teixit
associatiu d’Almussafes en relació a la
23 participació de les dones en este.
Analitzar el nivell de sexualització de les
24 associacions municipals.
Fomentar la interrelació entre les associacions

25 de dones del municipi.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2020

2021

ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Potenciar les polítiques d’accés de les dones
a les juntes directives de les associacions
26 municipals.
Organitzar jornades informatives en les quals
cada associació del municipi informe la
27 ciutadania sobre els objectius i les activitats
que desenvolupen.
Dissenyar una campanya a peu de carrer
per fomentar la participació de les veïnes
28 d’Almussafes al teixit associatiu.
Crear l’Observatori d’igualtat i LGTBI local
per a conèixer i adequar les polítiques
d’igualtat a la realitat de la ciutadania, del
29 teixit
associatiu
i
dels
recursos
de
l’ajuntament.
Commemorar el Dia Internacional de l’Orgull
30 LGTBI.
Realitzar una campanya dirigida al teixit
associatiu amb la qual es mostre el seu
31 paper com a agent d’igualtat.
Atorgar major puntuació als processos de
subvenció i a les ajudes públiques a aquelles
associacions que a la seua programació
32 anual tinguen programades activitats en
matèria d’igualtat de gènere.
Organitzar activitats d’igualtat de manera
conjunta entre l’ajuntament i el teixit
33 associatiu.
Analitzar el grau d’introducció de la
perspectiva de gènere a les activitats que
34 duen a terme les associacions municipals.
Oferir informació al teixit associatiu sobre la
introducció de la perspectiva de gènere a
35 les activitats que realitzen.
Sensibilitzar les persones amb càrrecs de
responsabilitat a les associacions en matèria
36 de comunicació inclusiva.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Integrar a la programació cultural del
municipi activitats mitjançant les quals es
37 transmeten els valors de la igualtat de
gènere a la ciutadania.
Organitzar un concurs infantil de dibuix de
temàtica igualitària per a la commemoració
38 de dates importants com poden ser el 8 de
març o el 25 de novembre.

39

Organitzar un concurs juvenil de fotografia
igualitària mitjançant les xarxes socials.

Realitzar de manera continuada tallers de
teatre, contacontes, cinefòrums i altres
40 activitats culturals que fomenten la igualtat
de gènere entre la població.
Organitzar de manera anual la Setmana per
la Igualtat amb motiu de la commemoració
41 del Dia Internacional de les Dones.
Realitzar jornades de sensibilització i formació
per tal de facilitar a les famílies les eines
necessàries per a basar l’educació de les
42 xiquetes i dels xiquets en valors igualitaris i de
respecte a la diversitat.
Elaborar una guia amb la qual es faciliten a
les famílies una sèrie de pautes mitjançant les
43 quals s’avance en l’educació de les xiquetes
i dels xiquets en valors igualitaris.
Fomentar la coresponsabilitat entre les
famílies,
especialment
en
famílies
heterosexuals, en relació a la cura de les
44 persones menors al seu càrrec mitjançant el
disseny d’una guia explicativa.
Disseny d’una campanya municipal en
relació a l’elecció de jocs i joguets no
45 sexistes.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Conscienciar
la
comunitat
educativa
d’Almussafes sobre la importància del paper
46 que desenvolupen durant el període
d’educació reglada de les xiquetes i xiquets.
Formar el professorat de les escoles
d’educació infantil, primària, dels instituts i
47 del Centre Municipal de Persones Adultes en
l’ús de la comunicació inclusiva.

48

Crear i difondre una guia sobre l’ús de la
comunicació inclusiva a les aules.

Establir un sistema de detecció i de
correcció dels possibles usos sexistes del
llenguatge tant verbal com no verbal que es
49 puga fer a les escoles d’educació infantil, de
primària, als instituts del municipi i al Centre
Municipal Persones Adultes.
Crear una campanya de prevenció de
50 d’assetjament escolar.
Oferir al professorat dels centres educatius
d’Almussafes les eines necessàries per a
actuar front a les situacions d’assetjament
51 escolar i d’assetjament sexual i per raó de
sexe.
Desenvolupar campanyes de sensibilització
en igualtat de gènere on la població jove i
52 les xarxes socials tinguen un paper
protagonista.
Formar i informar l’alumnat dels instituts del
municipi
en
matèria
de
sexualitat,
53 d’embarassos no desitjats i de salut sexual.
Eliminar tabús entre la població jove en
54 relació a l’orientació sexual de les persones.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Fomentar els llaços de col·laboració entre
l’ajuntament i la persona coordinadora
55 d’igualtat de l’institut del municipi.
Dissenyar un programa de tallers en matèria
d’igualtat de gènere i respecte a la diversitat
en
col·laboració
amb
la
persona
coordinadora
d’igualtat
de
l’institut,
56
específics per a cada cicle de l’ESO, el
batxillerat i la Formació Professional.
Organitzar un concurs entre la població jove
del municipi per tal de crear un grafiti
57 igualitari.
Organitzar un concert de rap igualitari per tal
de promoure els valors de la igualtat i del
58 respecte a la diversitat entre la població
jove d’Almussafes.
Realitzar un concurs mitjançant les xarxes
socials més utilitzades per la població jove
59 (instagram i youtube) entorn a la igualtat de
gènere.
Dissenyar una campanya de sensibilització
en relació als mites de l’amor romàntic on la
60 població jove del municipi i les xarxes socials
siguen les protagonistes.
Analitzar les possibles sexualitzacions a les
activitats esportives que es duen a terme al
61 municipi.
Fomentar l’accés de les xiquetes a les
activitats
esportives
tradicionalment
62 masculinitzades i dels xiquets a les activitats
esportives tradicionalment feminitzades.
Donar visibilitat a les figures femenines
rellevants del món esportiu i posar en valor
63 els seus assoliments.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORTS
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Fomentar les activitats esportives de grup
entre xiquetes i xiquets amb les quals
64 transmetre els valors de la cooperació, de la
igualtat i del respecte a la diversitat.
Organitzar una jornada esportiva amb la
qual es fomente la pràctica habitual
65 d’exercici entre la població d’Almussafes.
Dissenyar i concedir un premi anual a l’equip
o a la formació esportiva del municipi que
66 millor treballe per fomentar la igualtat de
gènere i el respecte a la diversitat.
Valorar l’adaptació dels horaris de l’oferta
esportiva
municipal
que
millore
les
possibilitats
de
conciliació
de
la
vida
laboral,
67
familiar i personal de la ciutadania.
Adequar les característiques dels serveis de
les instal·lacions esportives a les necessitats
68 de les xiquetes i xiquets.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

OCUPACIÓ I EMPRESA
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Conscienciar el teixit empresarial del
municipi en relació a paper clau que
69 desenvolupa en el procés d’avançar cap a
la igualtat real de dones i homes.
Realitzar campanyes de sensibilització
dirigides a assolir un entorn laboral igualitari
70 dirigides al teixit empresarial d’Almussafes.
Analitzar el grau de feminització i
masculinització als sectors productius del
71 municipi.

72

Organitzar una jornada municipal sobre
igualtat a l’empresa.

Dissenyar i concedir un reconeixement a
l’empresa o les empreses del municipi que
millor fomenten la igualtat d’oportunitats
73 entre dones i homes mitjançant un pla
d’igualtat d’empresa.
Fomentar la contractació de dones amb
74 algun tipus d’handicap personal.
Crear llaços de col·laboració per a dur a
terme accions d’igualtat entre l’ajuntament i
75 el teixit empresarial d’Almussafes.
Incentivar l’ús de la comunicació inclusiva al
teixit empresarial del municipi com a eina de
76 sensibilització.
Organitzar taules d’experiències amb les
quals es posen de relleu les diferents
discriminacions que pateixen les dones tant
77 en l’accés com en la permanència al
mercat laboral.
Visibilitzar la figura de dones del municipi
amb reconeguda trajectòria al món
78 empresarial.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

OCUPACIÓ I EMPRESA
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Dissenyar fullets informatius amb els quals
s’informe la ciutadania de la importància
79 que les dones puguen accedir i romandre al
mercat laboral en igualtat de condicions.
Promocionar
l’apoderament
femení
mitjançant tallers formatius i informatius
80 adreçats a la ciutadania en general i a les
dones en particular.
Posar en coneixement de les persones
treballadores d’Almussafes els drets laborals
81 existents en matèria de conciliació de la
vida laboral, familiar i personal.
Fomentar l’exercici dels drets laboral en
matèria de conciliació de la vida laboral,
82 familiar i personal entre la població
masculina del municipi.
Crear campanyes de sensibilització al voltant
dels beneficis de la coresponsabilitat en
83 relació a les responsabilitats derivades de la
llar i la cura de les filles i dels fills.
Donar capacitació i suport a les xicotetes
empreses del municipi per tal de minorar els
84 efectes de les baixes per maternitat,
paternitat, adopció i/o acolliment.
Organitzar un acte de reconeixement en
relació al paper protagonista de les dones
85 d’Almussafes al procés d’industrialització
agrícola i industrial del municipi.
Capacitar i formar el sector productiu del
municipi en la modernització tecnològica de
86 la indústria i en el cooperativisme
d’Almussafes.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

SALUT I BENESTAR
1T

87

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Conscienciar la població dels beneficis de
realitzar activitat física de manera habitual.

Sensibilitzar les dones de major edat del
municipi sobre la importància de tindre una
88 bona salut psicosocial.
Desenvolupar un programa d’envelliment
actiu adreçat, principalment, a les dones
89 majors del municipi.
Dissenyar una guia sobre hàbits de vida
saludable a seguir en els diferents grups
90 d’edat en els que es pot dividir la societat.
Organitzar de manera anual la Setmana per
la Salut en el marc de la qual es realitzen
91 diferents activitats en relació als hàbits de
vida saludables.
Crear campanyes de prevenció de malalties
psicosocials i alimentàries entre la població
92 infantil i la població jove del municipi.
Analitzar el tipus d’informació sobre salut
sexual que s’ofereix així com la manera que
93 tenen les dones per a accedir a esta.
Sensibilitzar la ciutadania en general i les
dones en particular de la importància de
94 parlar obertament sobre els problemes de
salut sexual existents.
Obrir un espai en el qual les dones puguen
95 parlar lliurement sobre salut sexual.
Programar activitats relacionades amb les
malalties de tipus sexual més freqüents en les
dones de manera conjunta amb el personal
96 especialitzat en esta temàtica del Centre de
Salut d’Almussafes.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

SALUT I BENESTAR
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Facilitar i fomentar l’accés a la informació
sobre salut sexual a tota la població jove i en
a
les
xiques
adolescents
97 especial
d’Almussafes.
Conscienciar la població jove d’Almussafes
sobre la importància d’evitar les ETS i els
98 embarassos no desitjats.
Realitzar tallers formatius i informatius sobre
salut sexual adreçats a la població jove del
99 municipi.
Oferir a les famílies del municipi amb
persones adolescents la formació i la
100 informació necessàries per a poder parlar
amb les seues filles i fills sobre salut sexual.
Dissenyar una guia dirigida a les famílies
sobre com identificar i actuar front a
101 problemes d’ansietat psicosocial en la
població jove.
Difondre una guia dirigida a les famílies sobre
com identificar i actuar front a malalties
102 alimentàries en la població jove.
Ajudar la ciutadania a pal·liar els problemes
de salut que poden provocar els treballs en
103 cadena i mecanitzats conseqüència del
sistema industrial.
Dissenyar una campanya a peu de carrer en
relació als hàbits de salut saludables i els
104 treballs desenvolupats a la indústria.
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

Commemorar el Dia Internacional de
105 l’Eliminació de la Violència contra la Dona.
Mostrar el paper protagonista de ciutadania,
les associacions i del teixit empresarial per tal
106 d’acabar amb la violència de gènere i
masclista.
Dissenyar campanyes de sensibilització sobre
la importància d’actuar front als casos de
107 violència de gènere.
Formar i informar el teixit associatiu i
l’empresarial del municipi en relació a la
108 identificació de la violència de gènere i
masclista.
Promoure les relacions de parella saludables
109 entre la població jove del municipi.

110

Crear una campanya d’identificació dels
micromasclismes en les relacions de parella.

Dissenyar un manual de prevenció i lluita
contra la violència de gènere i masclista
111 adreçat a la ciutadania.
Facilitar l’accés a la informació relativa als
recursos que estan a disposició de les dones
en matèria de prevenció, de detecció i de
112 protecció front als casos de violència de
gènere.
Dissenyar una campanya de sensibilització
adreçada a la població jove en matèria de
113 prevenció de la violència de gènere i
masclista.
Identificar els agents socials que puguen
desenvolupar un paper protagonista en la
114 prevenció i en l’eradicació de la violència
de gènere a Almussafes.
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3T

4T

I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I
HOMES D’ALMUSSAFES
2018

2019

2021

2020

PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA
VIOLÈNCIA DE GÈNERE
1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

1T

2T

3T

4T

Facilitar a estos agents socials les eines i els
mecanismes necessaris per tal de dur a
115 terme el seu paper en la lluita contra la
violència de gènere.
Reforçar la capacitat d’actuació de la
Policia Local d’Almussafes front a casos de
116 violència de gènere.
Analitzar els nivells de violència de gènere i
117 masclista entre la població jove del municipi.
Dissenyar un manual d’actuació front als
casos
de
violència
de
gènere
a
l’adolescència
per
al
professorat
dels
instituts
118
del municipi.
Crear el Protocol Municipal
119 Violència de Gènere.

contra

la

Promoure l’adhesió de la ciutadania, de les
associacions i del teixit empresarial del
120 municipi al Protocol Municipal contra la
Violència de Gènere.

SEGUIMENT I AVALUACIÓ I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES
D’ALMUSSAFES2018 - 2021
2018

2019

2020

2021

1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T 1T 2T 3T 4T

SEGUIMENT ANUAL
ACTUALITZACIÓ I MESURES CORRECTORES
AVALUACIÓ FINAL
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ
Per a aconseguir el principal objectiu de tot pla d'igualtat és necessari no
solament dur a terme una sèrie de mesures i d’accions adreçades a açò, sinó
també tenir constància que els resultats i l'impacte d’estos, efectivament,
estan produint una igualtat real de dones i homes. I és ací on rau la
importància de realitzar un seguiment i una avaluació del pla d’igualtat.
El procés de seguiment permet tindre un coneixement constant del grau
d'implantació i de desenvolupament del pla d'igualtat, mitjançant una
comprovació periòdica del desenvolupament de les mesures i de les accions
previstes al pla; mentre que el procés d'avaluació es realitza al final del
projecte, analitzant els resultats obtinguts, així com el compliment dels
objectius establerts al I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes d'Almussafes i
el seu impacte.
Encara que tots dos processos conformen els mecanismes de comprovació de
la implantació del pla i dels seus resultats, es duen a terme en temporalitats
diferents i tenen les seues pròpies característiques.
Així, el seguiment es durà a terme de forma periòdica durant tota la vigència
del I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes d'Almussafes, concretament
durant el mes de gener de 2019, de 2020 i de 2021. Mitjançant estos processos
de seguiment es comproven aspectes com el compliment del cronograma
establert, la implementació concreta de les accions previstes al pla, o els
resultats esperats; s’identifiquen possibles impediments i/o divergències i, en
funció d’açò, s’adequa la continuació del pla amb la finalitat de maximitzar el
seu impacte.
L’anàlisi de la informació estreta dels processos de seguiment quedarà
recollida als Informes de Seguiment Anuals, que contindran a) la memòria
d'accions realitzades durant el període en qüestió,

b) el propi informe de

seguiment i c) les propostes d’adequació del pla, en cas de ser necessàries.
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Per altra banda, el procés d'avaluació es durà a terme al primer trimestre de
2022, una vegada finalitzat el període de vigència del I Pla Municipal d'Igualtat
de Dones i Homes d'Almussafes.
Amb la realització de l’avaluació s’analitzen els resultats obtinguts de la
implementació del I Pla Municipal d'Igualtat de Dones i Homes d'Almussafes, el
seu impacte i el nivell de compliment dels objectius establerts, principalment.
De la mateixa manera que per als processos de seguiment, l'anàlisi dels
resultats obtinguts de l’avaluació es plasmarà a l'Informe d'Avaluació Final, que
contindrà, a més d’açò, les possibles variacions que s'hagen pogut produir en
funció d’allò establert al projecte inicial.
Tant el seguiment com l’avaluació es realitzaran en funció d’una sèrie
d'indicadors establerts a tal efecte, en base als criteris de racionalitat, de
coherència, de qualitat, de transversalitat, de satisfacció i al grau de
desenvolupament, que seran desenvolupats metodològicament en accions
d’avaluació especifiques.
Es presenten a continuació una relació dels indicadors establerts per a dur a
terme els processos de seguiment i d’avaluació del I Pla Municipal d'Igualtat
de Dones i Homes d'Almussafes:
-

Coherència entre les necessitats i/o les problemàtiques detectades en
la fase de diagnòstic i les accions definides al pla.

-

Relació entre les accions definides al pla i les accions desenvolupades.

-

Adequació entre els objectius de les accions definides al pla i les
persones destinatàries d’estes.

-

Relació entre el col·lectiu de persones destinatari de les accions
definides al pla i al que finalment va afectar.

-

Nombre

de

regidories

implicades

de

forma

directa

en

el

desenvolupament de cadascuna de les accions.
-

Nombre d'àrees municipals implicades de forma directa en el
desenvolupament de cadascuna de les accions.

-

Nombre d'associacions i organitzacions municipals implicades de forma
directa en el desenvolupament de cadascuna de les accions.
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-

Relació entre el nombre d'accions planificades per a un període de
temps i el nombre d'accions realitzades.

-

Satisfacció de les persones assistents o beneficiàries de les accions.
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