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Saluda alcalde 
 

 En aquest document l'Ajuntament de 

l'Alcúdia expressa que, des de hui mateix, la 

nostra localitat comptarà amb el seu I Pla 

Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de 

Gènere de l'Alcúdia, que és un projecte 

il·lusionant per a un poble com el nostre, 

donat que gràcies a aquest document ens 

embarquem en un camí tan necessari com 

just: la promoció de la igualtat efectiva entre 

dones i homes, l'eliminació de les discriminacions per sexe, la lluita per l'erradicació de 

la violència de gènere i, en definitiva, la lluita per una societat millor. 

 

De tal manera que, des del nivell municipal, també ens sumem a aquest gran repte de 

lluita i de reivindicació gràcies al I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de 

Gènere de l'Alcúdia. D'aquesta forma tenim el nostre propi full de ruta per treballar en 

l'eliminació de les diferents desigualtats que són construïdes sobre estereotips i raons de 

sexe. Així, l'Ajuntament de l'Alcúdia recolza aquesta reivindicació històrica de les 

dones i vol sumar valor perquè es faça realitat. 

 

Per tant, aquest document suposa la voluntat de l'administració local per treballar i 

aconseguir aquests objectius. En aquest Pla estaran involucrats tots els agents rellevants 

per assolir les fites traçades i conjuminar un esforç col·lectiu a escala municipal per tal 

d'aconseguir, per fi, una societat lliure de desigualtat de gènere. 

 

Per finalitzar, vull agrair com a alcalde la participació de totes les persones que han 

treballat al I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia, des 

de les institucions tant públiques com privades, fins a l'equip tècnic de l'Ajuntament i, 

sobretot, al veïnat del nostre poble. 

 

Andreu Salom Porta 
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Saluda regidora igualtat 
 

Hui anunciem el I Pla Municipal d’Igualtat i 

Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia, 

que visibilitza la voluntat cívica, política i 

social per acabar amb cadascuna de les 

discriminacions, violències i desigualtats que, 

encara hui, patim les dones per raons de sexe. 

Aquestes tindran una resposta de tolerància 

zero, donat que una democràcia del segle XXI 

no pot vore’s llastrada per aquest tipus de 

fenomen social que vulnera els nostres drets 

més fonamentals. Per tant, estarem ací per defensar allò que ens correspon i per fer-nos 

visibles.  

 

Malauradament, tota la ciutadania som conscients que les societats contemporànies 

continuen patint aquesta desigualtat, la qual cosa suposa una resistència que des de fa 

anys vulnera els drets socials, laborals i polítics de les dones; per tant, cal reivindicar 

accions que la revertisquen. 

 

Afortunadament, comptem amb ferramentes per a combatre i erradicar totes les 

desigualtats, així que hui és un dia molt especial, sobretot per a aquesta regidoria, la fi 

de la qual és arribar a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. La presentació 

d'aquest I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia suposa 

una resposta integral per part de l'Ajuntament, en col·laboració amb la ciutadania i el 

seu teixit associatiu, per a aconseguir la igualtat efectiva entre sexes. 

 

Per finalitzar, voldria fer públic el meu agraïment a tot l'equip de treball tècnic de 

l'Ajuntament, a les associacions que hi han col·laborat, a la ciutadania d'aquest poble 

que hi ha participat, a les institucions privades que hi han aportat i han treballat perquè 

aquest I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia supose un 

avanç en matèria d'igualtat al nostre municipi. 

 

María José Retamino Castel 
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Saluda regidora d’atenció a la diversitat 
 

Actualment, des de les institucions 

internacionals així com des de les nacionals, fa 

anys que es realitzen polítiques públiques 

sobre la base de la perspectiva de gènere, a les 

quals s'ha incorporat, a més a més, la 

sensibilitat cap a la diversitat. Això significa 

tindre en compte que les persones, fins i tot 

dins d'un mateix grup, som heterogènies i amb 

diferents necessitats. En conseqüència, a l'hora 

de desenvolupar accions i fer diagnòstics des 

de l'àmbit municipal hem de pensar que la diversitat és un valor i que, a més a més, s'hi 

ha d'incorporar com a perspectiva per a fer actuacions que garantisquen la igualtat de 

totes les persones. 

 

El I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere és una fita per a portar a 

terme actuacions públiques que avancen tant en matèria d'igualtat entre dones i homes, 

com per a realitzar-les amb atenció a les especificitats de cadascuna de les persones que 

configuren aquests grups; és a dir, s’ha de tractar de garantir una igualtat d'oportunitats, 

donat que la distribució de necessitats i de funcionalitats no és igualitària i, per tant, 

hem de fer plans que tracten d'aportar equitat a aquestes situacions. 

 

Així mateix, aquest document suposa un avanç en matèria d'igualtat d'oportunitats i de 

tracte entre dones i homes, a banda que el seu desenvolupament ha estat realitzat en 

atenció a la diversitat perquè ningú quede fora d'aquest. En conseqüència, ens alineem 

amb les polítiques internacionals i, a més a més, hi aportem l'enfocament d’allò local. 

 

D’altra banda, vull agrair a totes les persones que han participat en el desenvolupament 

del I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia, des del 

mateix personal de l'administració pública fins a tot el teixit social que ens ha donat la 

seua opinió. 

 

Àngels Boix Combres 
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Introducció 
 
A l'hora de començar aquesta introducció al I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la 

Violència de Gènere de l'Alcúdia és necessari assenyalar que la importància d'un pla 

d'igualtat resideix en la seua capacitat per a elaborar un document que aporte un 

diagnòstic de la situació concreta i que puga aconseguir una voluntat entre els agents 

políticoadministratius i la societat civil. En conseqüència, aquesta característica 

d'interpel·lació als agents que componen l'entorn social comporta una major potenciació 

per a la transformació social que és l'objecte dels objectius marcats que, al mateix 

temps, són pensats d'acord amb eixa anàlisi de situació específica. 

 

Ara bé, la legislació estatal marca unes determinades pautes generals a la Llei Orgànica 

3/2007 que estableix quin és l'objectiu general, independentment de l'àmbit d'aplicació, 

que és la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes, entesa especialment en 

la igualtat de tracte i d'oportunitats, amb l’eliminació de tota classe de discriminació 

directa o indirecta i amb una especial dedicació als col·lectius més vulnerables, que 

pateixen dobles i triples discriminacions com assenyala la LO 3/2007. 

 

En aquest sentit, l'Ajuntament de l'Alcúdia, amb aquest document, compleix amb la 

disposició constitucional de l'article 9.2 per la qual els poders públics han de promoure, 

mitjançant l'actuació administrativa, la igualtat entre els individus. 

 

Respecte a l'Alcúdia cal dir, breument, algunes de les característiques més bàsiques del 

terme municipal. En aquest sentit, geogràficament aquest territori està situat a la 

província de València i al centre de la comarca de la Ribera Alta, dins de la qual limita 

al nord amb Benimodo i Carlet; al sud amb Guadassuar i Massalavés; a l’oest amb Tous 

i Guadassuar i a l'est amb Guadassuar. Per altra banda, la superfície del municipi és d'un 

total de 23.720 Km², dels quals 22.110 Km² són nucli urbà. D'altra banda, la seua 

població l'any 2019, segons l'INE, va ser de 12.009 habitants. 

 

Tot seguit es passa a exposar la lògica del document. El I Pla Municipal d'Igualtat i 

Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia respon a un procés d'elaboració col·laboratiu 

entre diferents agents que han participat en aquest. 
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Primerament, s'ha realitzat un diagnòstic per al qual s’han tingut en compte 

determinades variables, amb les quals es permetia tindre una radiografia de com 

operaven les relacions de gènere dins del municipi, en les seues diferents esferes i 

àmbits. 

 

La part de diagnòstic es troba recollida en l’apartat d'Estudi Sociodemogràfic, en el qual 

s'inclou una part d'anàlisi sociodemogràfica exhaustiva, un estudi qualitatiu i altre 

quantitatiu. 

 

Respecte a aquesta fase de diagnòstic, cal apuntar que s'han atés diferents tècniques 

d'investigació social, tant quantitatives com qualitatives, la qual cosa comporta un afegit 

de riquesa informacional que sempre acaba comportant una major precisió a l'hora de 

triar les accions que possibiliten aconseguir els objectius marcats, donat que una anàlisi 

òptima sempre ens permet veure quines accions corregiran o transformaran les realitats 

que han sigut detectades com a negatives. 

 

En aquest punt, la tècnica quantitativa ha sigut la del qüestionari en línia. Mitjançant 

aquesta enquesta s'ha generat una font primària d'informació del mateix municipi amb la 

recaptació de dades de diferents variables triades per un bon diagnòstic. 

 

Per altra banda, la tècnica qualitativa triada ha sigut el grup focal, el qual ha fet més 

senzill generar altra font primària d'informació per tal de conèixer com la població de 

l'Alcúdia entén els diferents temàtiques com la igualtat, la diversitat o les polítiques 

inclusives al voltant de diferents esferes com l'àmbit cultural, el social o el mercat de 

treball, entre altres. Aquesta tècnica, al mateix temps, s'ha desenvolupat amb el principi 

de participació i de transparència; és a dir, s’ha tractat de fer-ne partícip a la ciutadania 

del municipi, la qual cosa implica la potencial voluntat cívica que complementa 

l'actuació políticoadministrativa per fer una política pública de major eficiència. 

 

Posteriorment, després de la realització de les esmentades tècniques i de l'anàlisi 

corresponent d’aquestes, s'estableixen unes àrees temàtiques amb objectius específics en 

els quals es marquen unes determinades accions per a la consecució d'aquests objectius. 

Tot això dota el I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia 

d'una coherència lògica entre la seua anàlisi, els objectius, les accions i l’avaluació. En 
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l'últim punt s'estableix un cronograma on es determinen unes dates concretes per a les 

accions; és a dir, s’estableix un calendari d'implementació. 

 

Finalment, esperem i desitgem que el I Pla Municipal d'Igualtat i Contra la Violència de 

Gènere de l'Alcúdia siga la primera gran actuació integral per part de l'administració 

local conjuntament amb la seua societat civil per a l'obertura d'un procés que vaja 

complint tant els objectius específics com els generals i, a la fi, que s’aconseguisca que 

la igualtat entre sexes en totes les seues vessants i tots els àmbits siga una realitat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  11 Marc Jurídic 
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La finalitat d'aquest apartat és comprendre tot el cos legislatiu en el qual es desenvolupa 

un pla d'igualtat, donat que l'extensió d’aquest és ampla i variada. Escau la referència al 

context regulador en el qual s'emmarca la implementació d'un document d'aquest tipus 

donat que, com assenyala l'article 1.1 de la Constitució Espanyola, “Espanya es 

constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors 

superiors del seu ordenament jurídic la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme 

polític”. En conseqüència, l’Estat Espanyol és un estat en què les actuacions de les 

administracions han d'emanar de l’ordenament jurídic i respectar-lo. 

 

En aqueix sentit i en relació amb aquest paràgraf de la Constitució Espanyola, és 

necessari entendre que el principi d'igualtat és un dels elements més treballats i 

defensats per multitud de legislacions que tractaran que siga efectiu. Açò significa que 

hi ha un gran cos normatiu que proclamarà, defensarà i protegirà aquest principi i dret 

fonamental i que, a més a més, es realitzarà des de diferents institucions que ho faran a 

diferents nivells: internacional, supranacional, estatal i autonòmic. 

 

Àmbit Internacional 
 

A l'hora de parlar sobre la legislació internacional que tracta de defensar el principi i el 

dret d'igualtat és inevitable fer referència a la legislació en defensa dels Drets Humans, 

que agafa aquesta qüestió en termes generals. En conseqüència, aquest dret ha sigut un 

dels pilars sobre els quals s'assentarà la legislació específica i que desenvolupa 

amplament la defensa de la igualtat perquè no es vulnere per raons de sexe. 

 

En aquest sentit, aqueixa comprensió del dret d'igualtat s'assenta en la Declaració 

Universal dels Drets Humans que va ser proclamada per l'Assemblea General de les 

Nacions Unides el 1948 a l'article 1, el qual exposa que "Tots els éssers humans naixen 

lliures i iguals en dignitat i drets". A més a més, a l'article 2 d'aquest document es diu 

que "Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta Declaració, sense 

cap distinció de raça, color, sexe, idioma...". 

 

La proclamació d'aquest dret en la DUDH serà l'explicació de per què després es farà 

una legislació específica ja que quan es va obsrvar la vulneració d'aquest, l'any 1979 
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l'Assemblea General de les Nacions Unides va convocar la Convenció sobre l'eliminació 

de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW en anglés) i, a més a més, 

el Protocol Facultatiu està ratificat per l’Estat Espanyol des de l'any 2001. 

 

En aquesta convenció es defensa que "els estats part en els Pactes Internacionals de 

Drets Humans tenen l'obligació de garantir a homes i dones la igualtat en el gaudi de 

tots els drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics...". 

 

La importància de la resolució 34/180 és que va ser la primera vegada que un organisme 

internacional considerava que existeixen realitats a escala mundial que vulneren un dret 

fonamental proclamat a la DUDH i que, per tant, aquesta institució desenvolupa com a 

conseqüència tota una legislació específica per a la seua defensa. Seguidament, la 

Convenció, dins de la seua resolució, a l'article 1 defineix que la discriminació contra la 

dona "denotarà tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tinga per 

objecte o resultat menyscabar o anul·lar el reconeixement, gaudi o exercici per la dona, 

independentment del seu estat civil, sobre la base de la igualtat de l'home i la dona, dels 

drets humans i les llibertats fonamentals en les esferes política, econòmica, social, 

cultural i civil o en qualsevol altra esfera." Alhora, resulta rellevant no sols pel seu 

efecte en l'àmbit internacional, sinó que és d'interés perquè l’Estat Espanyol va ratificar 

aquesta resolució l'any 1983 i, per tant, també forma part de l'ordenament jurídic 

espanyol. 

 

A continuació, en un ordre cronològic, destaca la realització per part de les Nacions 

Unides d’una sèrie de conferències mundials, les temàtiques de les quals giraven entorn 

de la dona. 

 

Primerament, la Conferència Mundial de Mèxic, l'any 1975, va suposar l'elaboració d'un 

pla d'acció per aconseguir els objectius marcats per l'Any Internacional de la Dona. 

 

En segon lloc, la Conferència Mundial de Copenhague, l'any 1980, que va centrar el seu 

pla d'acció en exigir major contundència als estats en diverses matèries: les propietats de 

les dones i el fet d’assegurar els seus drets pel que fa a l'herència i a la nacionalitat. 
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A la tercera, que va ser la Conferència Mundial de Nairobi l'any 1985, es va crear un 

mandat que va tindre com a objectiu la finalitat d'arribar als objectius del Decenni. 

 

Finalment, la Conferència Mundial de Beijing l'any 1995, queva suposar un canvi 

essencial en l'estratègia contra la discriminació cap a la dona. En aqueix sentit, destaca 

tant pels mecanismes elaborats com ara la creació de la Plataforma d'Acció de Beijing, 

en la qual es van establir 12 esferes especials amb objectius estratègics i mesures per a 

aconseguir-los, com per la solemnitat i la magnitud de l'esdeveniment. 

 
Àmbit Europeu 
 
Un dels esdeveniments jurídics més importants en matèria d’igualtat de gènere és el 

Conveni del Consell d'Europa sobre la prevenció i la lluita contra la violència contra la 

dona i la violència domèstica, més conegut com a Conveni d'Istanbul, el qual porta en 

vigència dins del territori espanyol des de l'any 2014. La centralitat d’aquest es pot 

resumir en el seu article 1.a "protegir les dones contra totes les formes de violència i 

previndre, perseguir i eliminar la violència contra les dones i la violència domèstica" i 

1.b "contribuir a eliminar tota forma de discriminació contra les dones i promoure la 

igualtat real entre dones i homes, així com l’empoderament d’aquestes ". 

 

En referència a l'àmbit comunitari és necessari destacar com a pilar fonamental el 

Tractat de la Unió Europea (TUE), pel qual es va establir que tant els drets com les 

llibertats i principis que es proclamen a la Carta de Drets Fonamentals de la Unió 

Europea tenen el mateix valor jurídic que els tractats. En relació amb el nostre objecte 

són pertinents tres dels seus articles. En primer lloc, l'article 20 que exposa la igualtat 

davant la llei. En segon lloc, l'article 21 que prohibeix la discriminació per raons de sexe 

i, finalment, l'article 23 que defensa la igualtat en tots els àmbits entre els dos sexes, i a 

més a més habilita la possibilitat de realitzar mesures d'acció positiva. 

 

Respecte a les directrius establertes des de l'àmbit comunitari s'ha d'assenyalar: 

 

Primerament, la Directriu 79/7/CEE propiciada pel Consell, que tracta l'aplicació en 

matèria de Seguretat Social del principi d'igualtat de tracte entre sexes, amb la 

prohibició de la discriminació tant directa com indirecta. 
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En segon lloc, la Directriu 2004/113/CE del Consell, que té la finalitat de l'eliminació 

de la discriminació sexual i se centra en l'accés a béns i serveis així com en el 

subministrament d'aquests. 

 

En tercer lloc, la Directriu 2006/54/CE, la qual és una refundació d'anteriors directrius 

(76/207/CEE, 86/378/CEE, 75/117/CEE i 97/80/CE) i que té com a finalitat aprofundir 

en l'objectiu de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes en l'àmbit de l'ocupació en 

un sentit ampli, atés que considera la formació professional, la promoció i l'accés a 

l'ocupació com a contextos en els quals es poden produir diferents discriminacions. 

D’aquesta manera, regula la prohibició de tota forma de discriminació directa o 

indirecta en aquestes esferes per raons de sexe, i també entén que l'assetjament i 

l'assetjament sexual són altres formes de discriminació i obstacles cap a la consecució 

del principi d'igualtat. 

 

A mes a més, la Directriu 2010/41/UE del Parlament Europeu i el Consell aprofundeix 

en el fi d'aconseguir un marc efectiu per a la consecució del principi d'igualtat en 

matèria d'activitat econòmica o activitat semblant a aquesta. 

 

D’altra banda, la Directriu 2010/18/UE regula l'aplicació de l'Acord marc revisat i 

establert sobre el permís maternal/paternal/tutorat per Business Europe, UEAPME, 

CEEP i CES, que estarà vigent fins el 2 d'agost de 2022. Des d’aleshores serà totalment 

derogada per la Directriu 2019/1158, que té efectes des de l'1 d'agost de 2019. Aquesta 

està establerta com a fórmula que garantisca la igualtat d'oportunitats en l'àmbit laboral 

mitjançant la disposició de drets individuals que aconseguisquen la conciliació familiar i 

professional. 

 

Per finalitzar l'apartat, cal que ens referim al Pacte Europeu per la Igualtat de Gènere 

(2011-2020) pel qual es regenera la voluntat de la UE en la continuació de promoure i 

de defensar la igualtat de gènere com a valor fonamental. Se centra en tres línies 

d'aquest acord: la lluita contra totes les formes de violència contra les dones; l’equilibri 

entre vida laboral i familiar per a una major igualtat, tant en la integració de les dones en 

l'ocupació com en la reducció de la desigualtat en l'ocupació i la protecció social, entesa 

com a educació, inclusió social i ocupació. 
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Àmbit Estatal 
 
A l'hora d'abordar el marc jurídic en relació a la matèria que ací es tracta, és inevitable 

començar per la Constitució Espanyola (CE) com a principal norma jurídica de l'Estat 

Espanyol. En aquest cas, l'article 1 exposa que s'estableix com un dels valors suprems la 

igualtat. En aqueix sentit, aquest concepte es desenvolupa en la CE tant a l'article 9.2 

com al 14. 

 

Art. 9.2: "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; desfer-se dels 

obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tota 

la ciutadania en la vida política, econòmica, cultural i social". En aquest primer article 

es lliga les condicions d'igualtat i de llibertat a l'actuació dels poders públics; és a dir, 

requereix tota una sèrie d'accions per part de les administracions per tal d'arribar a 

aquests principis i drets constitucionals. 

 

Art. 14: "Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap 

discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra 

condició o circumstància personal o social". 

 

Si continuem amb aquesta lògica establerta per l'ordenament jurídic de l'Estat Espanyol 

i la cronologia, la Llei Orgànica 1/2004 de Medidas de Protección Integral Contra la 

Violencia de Género tracta des d'una perspectiva holística l'actuació contra aquest tipus 

de violència específica que es manifesta com una forma clara de discriminació per raons 

de sexe. Al mateix temps, aquesta regulació inclou una definició exacta dels casos que 

suposa, a més d’establir tot un paquet de mesures integrals; és a dir, engloba una 

multitud d'àmbits (educatius, socials, assistencials i d'atenció) com a forma de prevenció 

i de protecció. 

 

La Llei Orgànica 3/2007 para la Igualdad Efectiva entre Mujeres y Hombres, té com a 

objecte aconseguir la igualtat efectiva entre sexes en una multiplicitat d'esferes, com són 

la laboral, la social, la cultural, la civil i la política principalment, però no de manera 
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exclusiva. Aquesta igualtat efectiva és considerada sota la concepció de la igualtat de 

tracte, la no discriminació i la igualtat d'oportunitats. 

 

Per altra banda, aquesta llei va ser modificada pel Reial decret legislatiu 6/2019. 

Aquesta modificació fa la lectura que alguns dels objectius plantejats a l'anterior Llei 

Orgànica no s'han aconseguit. En aqueix sentit, naix aquest Reial decret legislatiu. El 

contingut d'aquest es focalitza en qüestions com l'ocupació, doncs tracta d'eliminar les 

desigualtats en l'àmbit laboral. A més a més, no només atén l’esfera de la producció sinó 

també tracta d'aconseguir efectes en la reproductiva. 

 

Dins de les mesures que adopta, es troba l'espenta als plans d'igualtat per a les empreses 

amb plantilles superiors a les 50 persones, on s’estableix un procediment sancionador i 

s'incrementa la defensa a l’Estatut dels Treballadors de la idea del mateix salari pel 

mateix treball, com a mesura per incidir en la diferència salarial entre dones i homes, 

que persisteix. Per finalitzar, cal destacar l'equiparació del permís per naixement de fill 

o filla per als progenitors, amb l’objectiu d'equilibrar la participació en la conciliació 

familiar i professional. 

 

Àmbit Autonòmic 
 
En referència al marc jurídic desenvolupat en l'àmbit autonòmic es fa necessari 

començar per la norma base, que és l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana. 

Al llarg d’aquest es troben articles que estableixen, desenvolupen i especifiquen el 

principi d'Igualtat en aquest territori. En aqueix sentit, cal assenyalar que, primer, 

l'Estatut en el seu títol II. Dels Drets dels valencians i de les valencianes, a l'article 8.1 

diu que "Els valencians i valencianes, en la seua condició de ciutadans espanyols i 

europeus, són titulars dels drets, dels deures i de les llibertats reconeguts en la 

Constitució Espanyola i en l'ordenament de la Unió Europea i en els instruments 

internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius; en particular, 

en la Declaració Universal de Drets Humans; en els Pactes Internacionals de Drets 

Civils i Polítics i de Drets Econòmics, Socials i Culturals; en la Convenció Europea de 

Drets de l'Home i Llibertats Fonamentals, i en la Carta Social Europea.". A més a més, 

a l'article 8.2 especifica que "Els poders públics valencians estan vinculats per aquests 
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drets i llibertats i vetlaran per la seua protecció i respecte, així com pel compliment 

dels deures". 

 

Per tant, la normativa base del territori valencià s'adhereix a totes les normatives 

internacionals i estatals, les quals s'han assenyalat abans, a més de la responsabilitat de 

l'administració de garantir tota aquesta gamma de drets (socials, polítics, laborals i 

legislatius) mitjançant les seues actuacions. 

 

Pel que fa a la temàtica que tractem, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana 

inclou un punt específic sobre aquesta qüestió: l'article 11, que diu "La Generalitat, 

d’acord amb la Carta de Drets Socials, vetlarà en tot cas perquè les dones i els homes 

puguen participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense 

discriminacions de cap mena i garantirà que ho facen en igualtat de condicions. A 

aquest efecte es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral.". Per altra 

banda, a l'article 49, apartat 26 es reconeix com a competència exclusiva de la 

Generalitat la promoció de les dones. 

 

En referència a la legislació ordinària d'àmbit autonòmic tenim, en primer lloc, la Llei 

9/2003 que porta en vigència des del 5 d'abril de 2003. La finalitat d'aquesta és 

aconseguir la igualtat efectiva entre dones i homes dins del territori de la Comunitat 

Valenciana. En aqueix sentit, es dictaminen una sèrie de principis generals que 

vehiculen la idea d'igualtat, es trien unes determinades accions que s'implementaran i es 

crea una organització administrativa. 

 

Respecte a l'esfera social, el centre és principalment la violència de gènere, totes les 

formes de discriminació per raons de sexe i l'erradicació de tota classe de violència 

contra les dones, que se sosté sobre la base de la desigualtat. 

 

D'altra banda, en l'àmbit laboral es comprén com una ferramenta fonamental per a la 

igualtat real, la inserció total de les dones en l'ocupació, així com la igualtat retributiva, 

la promoció professional i la conciliació. 
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En l’esfera privada, les dones han estat tradicionalment a càrrec de les cures, la qual 

cosa ha impedit la seua inserció en el mercat. Per aquest motiu, es tracta de realitzar 

actuacions d'incidència per tal d'eliminar aquestes dinàmiques. 

 

Per finalitzar l'apartat de legislació ordinària en l’espai autonòmic, cal esmentar la Llei 

7/2012 Integral contra la Violència sobre la Dona en l’Àmbit de la Comunitat 

Valenciana. El fi d’aquesta és erradicar tota forma de violència per raons de sexe contra 

les dones, encara que en aquesta ocasió la legislació està recoberta per altra 

fonamentació. Per aquest motiu, s'amplia la concepció de cas de violència de gènere per 

a incloure una major casuística; s'utilitza una perspectiva integral que inclou actuacions 

en matèria de prevenció, campanyes de sensibilització, foment de la investigació i la 

formació de professionals que poden elaborar plans d'intervenció. 

 

Tot seguit tenim el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i Masclista, que tracta 

de posar en l'agenda pública valenciana aquesta lluita, amb la intenció de conjuminar 

l'ànima col·lectiva. El setembre de 2017 es va materialitzar el treball realitzat des de les 

institucions de la Generalitat Valenciana, especialment la comissió d'estudi per 

l'erradicació de la violència de gènere, que va elaborar un diagnòstic, junt amb la 

subcomissió, consensuat amb les associacions feministes, de dones i els agents socials. 

Aqueix diagnòstic, que es recull al Pacte, deriva en cinc línies estratègiques amb 21 

objectius integrats en aquestes, així com 293 mesures corresponents. 

 

Les línies estratègiques són: 

 

 1. Garantir una societat segura i lliure de Violència Masclista. 

 2. Feminitzar la societat. 

 3. Coordinar el treball en xarxa per a l'atenció de les dones víctimes de la 

Violència de Gènere i masclista i a les filles i fills. 

 4. Trencar murs que invisibilitzen la Violència de Gènere i Masclista i 

socialitzar-ho com a conflicte polític i social. 
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 5. Garantir una dotació pressupostària estable per poder desenvolupar i 

implementar els objectius. 

 

Àmbit Local 
 
Respecte a l'administració local, en la seua regulació sobre matèria d'igualtat i contra la 

violència de gènere, és essencial la implementació de la seua actuació mitjançant plans i 

polítiques públiques, atés que és la primera entitat política de referència per a la 

ciutadania, a causa de la seua proximitat. En conseqüència, compta amb determinats 

avantatges perquè aquesta proximitat permet un major coneixement de la realitat i de 

com es manifesten aquestes problemàtiques socials en el seu entorn. Per tant, aquesta 

proximitat possibilita un major grau de comprensió per per part de l'administració a més 

de la seua posterior actuació per a adequar els seus plans a les característiques internes 

del municipi. 

 

En referència a l'actuació local respecte a la matèria tractada, cal assenyalar que l'any 

2018 es va aprovar l'I Pla Intern d'Igualtat de l'Ajuntament de l'Alcúdia, el qual es troba 

en procés d'implementació i en la posada en pràctica del seu programa d'accions, que 

abasten des de l'any 2019 al 2022.  

 

Sobre el contingut del document cal assenyalar que ha tractat àrees com ara l’accés a 

l'ocupació, la classificació professional, la promoció i la formació, la relació entre el 

teixit empresarial i l’associatiu amb l'administració pública, l’ús del llenguatge inclusiu 

en l'administració pública, les retribucions, la conciliació de la vida familiar, personal i 

laboral i, finalment, l’assetjament sexual per raons de gènere i la salut laboral. 
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Principis fonamentadors 
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Per començar, qualsevol pla d'actuació de l'administració pública ha d'estar basat en una 

sèrie de principis que l’articulen, per tal d'entendre quin és el punt d’eixida i com es farà 

el camí, donat que aquests principis són el pilar sobre els quals es construeix. Per tant, 

és necessari fer visible aquests principis que seran transversals a tot el pla d'igualtat. A 

més, han d’estar pensats d'acord amb la legislació pertinent. I, encara més important, 

amb la consciència de com ha de ser un pla que respecte el principi d'igualtat i tots els 

valors que el suporten. 

 

Transversalitat de gènere 
 

El primer aspecte no pot ser altre que no siga la perspectiva de gènere, però què vol dir 

exactament perspectiva? Aquesta s'entén principalment des de la Conferència de 

Beijing l'any 1995, en la qual la Plataforma de acción de Beijing defensà la 

implementació d'aquesta perspectiva per a totes les administracions estatals, malgrat que 

la definició del concepte és desenvolupada pel Consell d’Europa, el qual diu que "és 

l'organització (la reorganització), la millora, el desenvolupament i l'avaluació dels 

processos polítics, de manera que una perspectiva d'igualtat de gènere s'incorpore en 

totes les polítiques, a tots els nivells i en totes les etapes, per part dels actors 

normalment involucrats en l'adopció de mesures polítiques". 

 

Per tant, suposa aqueixa incorporació integral de la perspectiva de gènere com a eix 

fonamental de les actuacions políticoadministratives. La definició menys acadèmica 

s’ha fet mitjançant la metàfora de les ulleres violeta, segons la qual s'ha de mirar el món 

i la realitat social atenent a com funcionen les relacions de gènere, adoptant l'actitud i la 

predisposició de transformar les relacions desiguals de poder establertes entre els dos 

sexes a totes les esferes: cultural, social, laboral, familiar, etcètera. 

 

Participació i transparència 
 

Altre dels aspectes més importants en el moment de desenvolupar aquest I Pla 

Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia ha estat la 

participació i la transparència en el procés d’elaboració d’aquest Pla i això es dona en 

primer lloc per la convicció que fomentar dos principis com aquests és indispensable 

per tal que l'actuació posterior siga més eficient i, en segon lloc, perquè així s’estableix 
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en la regulació valenciana autonòmica, en la Llei 2/2015, de 2 d’abril de la Generalitat, 

de Transparència, Bon Govern i Participació, que en el propi article 2n estableix que les 

administracions locals de la Comunitat Valenciana també queden com a àmbits 

d’aplicació. Pel que fa a la transparència es concreta com el dret que té la ciudadanía a 

ser informada de forma adequada de les activitats públiques. En referència a la 

participació es regula que totes les entitats objectes d’aquesta llei han de promoure i 

fomentar-la en les qüestions publiques, tant en la vessant individual com en la 

col·lectiva. 

 

Diversitat 
 

La diversitat per ella mateixa no és un principi fonamentador, sinó que el principi és el 

respecte cap a aquesta, una de les vessants de la qual es troba recollida en la Declaració 

Universal de la UNESCO, sobre la diversitat cultural. En aqueix document es defensa 

com a patrimoni de la humanitat i com a font de desenvolupament de l'ésser humà. Per 

altra banda, també en els darrers anys ha aparegut un nou concepte al voltant de la 

diversitat, com és el de la diversitat funcional, la qual és un nou paradigma que trata’ 

deliminar l’estigmatització que suposa la definició en negatiu de les capacitats d’una 

persona. En aqueix sentit, para l’atenció en el fet que les funcionalitats no estan 

igualment distribuïdes i, per tant, les societats han de disposar de ferramentes per a 

garantir la igualtat d’oportunitats. Per finalitzar, hi ha la diversitat sexual que abarca la 

riquesa en les diferents formes de viure la relació amb el sexe, així com les orientacions 

sexuals de les persones, la qual cosa queda sintetitzada en les sigles LGTBI.  

 

Inclusió 
 
La inclusió és un principi fonamental que suposa l'actitud de ser proactiu a l'hora de 

fomentar la participació; és a dir, sabem que a les societats contemporànies la visibilitat 

pública i el fet de participar no està igualment distribuït per grups socials (per gèneres), 

minories ètniques, sexuals o de qualsevol clase i, en conseqüència, per tal de fer efectiu 

aqueix principi de participació, el I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de 

Gènere de l'Alcúdia l’incorpora com el que fa possible la conjugació entre la diversitat i 

la participació, amb la consciència que eixa diversitat suposa un obstacle a l'hora de 
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participar; per tant, les persones, les organitzacions i les administracions han de tindre 

un paper actiu per tal d'incloure aquests grups. 

 

Comunicació i llenguatge inclusiu 
 

Des de fa dècades, els progressos en ciències socials han demostrat que, contràriament a 

antigues concepcions, el llenguatge no és una ferramenta neutra de comunicació, sinó 

que té la capacitat de ser constructor de la realitat; és a dir, posseeix la funció de 

generador d'imaginari col·lectiu. Açò vol dir que el llenguatge construeix la nostra 

manera de veure el món. Aleshores, les administracions han de fer cura de l'ús que fan 

del llenguatge per a contribuir a una construcció de la realitat que represente el món tal 

com és i, en aquest cas, atenent a la seua diversitat en termes d'igualtat; és a dir, que la 

presència dels sexes siga equitativa en la seua imatge del món. 

 

Interculturalitat 
 

La interculturalitat com a principi fonamentador del I Pla Municipal d'Igualtat i Contra 

la Violència de Gènere de l'Alcúdia té com a objectiu fer-ne partícip a tota la diversitat 

cultural que es troba al poble. Tanmateix, cal prestar atenció a com es realitza aquesta 

qüestió, perquè aquest concepte suposa una millora del paradigma anterior, doncs 

contempla la relació i la integració entre cultures respectant les dues i s'emmarquen en 

un escenari de diàleg, per la qual cosa no apareixen relacions jeràrquiques; és a dir, que 

la integració cultural als llocs on habiten diferents cultures no siga l'assimilació i 

l’eliminació d'algunes per part de les altres, sinó una convivència basada en el respecte. 

En conseqüència, la interculturalitat suposa un procés d'aprenentatge de viure la 

diversitat cultural amb relacions entre les cultures emmarcades en la igualtat. 
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Introducció 
 

L'Alcúdia és un municipi valencià de la comarca de La Ribera Alta, situat a 32 km de València 

capital. Té 24 Km² de superfície, 32 m d'altitud, i la seua densitat de població en 2018 era de 504 

habitants per Km². 

 
Realitzarem una detallada anàlisi de la situació demogràfica i econòmica de la població de 

l'Alcúdia, utilitzant les estadístiques del PEGV (Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana) 

com a font principal amb la finalitat d'obtindre les dades necessàries. Per fer-ho, mostrarem 33 

gràfics, amb les seues corresponents anàlisis explicatives, en els quals es creuaran diverses 

variables amb el sexe de la població de l'Alcúdia, sempre que això siga possible, per a observar 

gràficament les similituds i les diferències entre les dones i els homes en aqueixes variables. 

 
Cal destacar que els gràfics 14, 15, 16 i 22  daten del 2011 pel fet que corresponen al cens de 

població i habitatge, el qual es realitza únicament cada deu anys, al començament de cada 

dècada. 

 
Els 33 gràfics dels quals es compon aquest estudi es divideixen en dos blocs: primer, el bloc 

sociodemogràfic i, després, el bloc socioeconòmic. 
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Bloc sociodemogràfic 
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Gràfic 1. Percentatge de població segons sexe, 2019 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

La població total de l'Alcúdia en el 2019 era de 12.009 persones, de les quals 6.113 són dones 

(equivalent al 50,9%) i 5.896 són homes (equivalent al 49,1%).   
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Gràfic 2.Percentatge de població segons sexe i edat, 2019 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  

 
Respecte a la piràmide de la població, que relaciona el sexe i l'edat (agrupada en intervals de 4 

anys), observem que no hi ha una tendència clara entre els grups d'edat compresos des dels 0 als 

24 anys, amb percentatges que oscil·len entre el 4,4% i el 6,2%, i a partir dels 25 fins als 29 anys 

va augmentant fins a superar el 8% en el grup de 40 a 44 anys. Des del grup de 45 a 49 anys fins 

al de 100 i més anys els percentatges no paren de descendir, arribant fins i tot al 0% en aquest 

últim grup. 

 

Del grup d'edat de 60 a 64 anys i endavant el percentatge femení supera al masculí i el contrari 

ocorre en la majoria de grups d'edats inferiors als 60 anys, fet que provoca que de mitjana les 

dones tinguen una edat més elevada que els homes. 
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Gràfic 3. Evolució de la població segons sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Des de 1999 fins a 2019 el nombre d'habitants no ha parat de créixer, encara que siga 

lleugerament, cosa que ha provocat que la població augmente en 1.500 persones durant el 

període de 20 anys analitzat. 

En tots aquests anys el nombre de dones és lleument superior al d'homes. 

 

Gràfic 4. Evolució del creixement anual vegetatiu, segons sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
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El creixement vegetatiu (la diferència entre el nombre de defuncions i el de naixements en un 

mateix període) mostra una tendència descendent en ambdós sexes, malgrat els alts i baixos. 

 

Gràfic 5. Percentatge de població segons sexe i lloc de naixement, 2019 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
  

Quasi el 60% de la població de l´Alcúdia en 2019 ha nascut en aquest municipi, mentre que la 

resta de persones ha nascut en una altra part de la Ribera Alta, en una altra part de València fora 

d'aquesta Comarca, a l'estranger, o en una Comunitat Autònoma diferent a la valenciana, en tots 

aquests casos amb percentatges que ronden el 10%, mentre que únicament l'1% va nàixer a 

Alacant o a Castelló. 
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Gràfic 6. Nacionalitat de la població estrangera segons sexe, 2019 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

La població estrangera de l´Alcúdia procedeix principalment de l’Àfrica, especialment en el cas 
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comunitària i d’Amèrica; en aquests tres últims casos hi ha un percentatge superior de dones. 

Finalment, cal dir que el 4% de les dones i el 5% dels homes procedeixen d'Àsia, d’Oceania o 

són apàtrides.  
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Gràfic 7. Evolució de la població estrangera segons sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
 

L'evolució de la població estrangera mostra una tendència similar en ambdós sexes, amb un 

constant augment des de 1999 fins a 2019 amb l'excepció de dos anys: en 2011, el nombre de 

persones estrangeres descendeix en el cas dels homes i augmenta als anys previs en el cas de les 

dones, però a un ritme molt inferior, mentre que en 2015 aquest torna a descendir lleugerament 

en ambdós sexes. 

 
Gràfic 8. Evolució del nombre de persones residents a l'estranger, segons municipi 
d'inscripció i sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
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inexistent diferència entre sexes en 2010 ha anat augmentant notablement fins a 2020 a favor de 

les dones, doncs és superior el nombre de dones en tots els anys analitzats, excepte en 2012. 

 

Gràfic 9. Evolució del saldo migratori segons sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

L'evolució del saldo migratori (és el balanç que existeix entre la immigració i l'emigració en un 

determinat lloc) mostra una tendència similar en ambdós sexes des de 1998 fins a 2008, amb un 

descens des de 1998 fins al 2000 en el cas de les dones i fins al 2002 en el dels homes, per a 

després anar augmentant fins a 2006, any en què el saldo migratori és enormement alt respecte a 

la resta d'anys, i descendeix bruscament en 2008. A partir d'enguany existeixen diferències 

notables en l'evolució del saldo migratori, atés que hi ha constants altes i baixes en ambdós 

sexes, a pesar que en ambdós augmenta el saldo migratori entre el 2008 i el 2018, i és el saldo 

positiu des de 2012 fins a 2018. 
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Gràfic 10. Percentatge d'immigracions segons la procedència, 2018 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

La majoria d'immigracions en l´Alcúdia en el 2018 procedia de la Comunitat Valenciana, 

especialment en el cas de les dones, mentre que la resta venien de l'estranger i, en menor mesura, 

d'altres Comunitats Autònomes, en major percentatge els homes en aquests dos últims casos. 
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Gràfic 11. Percentatge d'emigracions segons la destinació, 2018 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Més del 70% de les emigracions en el 2018 es van produir cap a un altre municipi de la 

Comunitat Valenciana, mentre que amb percentatges similars estan aquelles persones que van 

emigrar a altres Comunitats Autònomes diferents a la valenciana o a l'estranger.  
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Gràfic 12. Evolució dels principals indicadors demogràfics 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
 

D'una banda, els índexs d'envelliment (relacionen la població major de 64 anys amb la menor de 
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 x 100; de longevitat 
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!"#$%&'ó)*+	%-./
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grups amb l’edat per a incorporar-se a l'activitat laboral amb aquells en els quals se’n produeix 

l'eixida) descendeixen durant el mateix període. Per una banda, l’índex de tendència, obtés 

mitjançant l’equació !"#$%&'ó	34	5	%	+	%-./
!"#$%&'ó	34	7	%	8	%-./

 x 100, reflexa que hi ha un lleuger descens entre el 2011 

i el 2017, aumentant de nou al 2019. A més, el percentatge es inferior al 100% des del 2013 fins 

al 2019. D’altra banda, l’índex de renovació de la població activa, calculat mitjançant la fórmula 
!"#$%&'ó	34	95	%	98	%-./
!"#$%&'ó	34	77	%	*+	%-./

 x 100, mostra un significatiu descens des del 2009 fins al 2015, i en menor 

mesura, però encara existent, entre el 2015 i el 2019. Aquesta dada reflexa que durant el període 

analitzat ha augmentat notablement el percentatge de població amb una edat pròxima a 

abandonat el mercat laboral i/o un descens en el percentatge d’aquelles persones amb edat per a 

incorporar-se al mercat laboral. 

 

 

Gràfic 13. Evolució de les taxes de dependència 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
 

La taxa de dependència (relaciona el grup de població potencialment activa i els grups de 

persones econòmicament dependents) mostra una tendència lleugerament ascendent entre el 

2009 i el 2019.  

49,9% 51,6% 52,0% 53,4% 53,5% 54,1%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

2009 2011 2013 2015 2017 2019

Taxa de dependència de la població menor de 16 anys

Taxa de dependència de la població major de 64 anys

Taxa de dependència



  39 

 
La taxa de dependència de la població menor de 16 anys (relaciona la població potencialment 

activa i les persones menors de l'edat activa) és major a la taxa de dependència de la població 

major de 64 anys (indica la relació de la població potencialment activa i les persones majors de 

64 anys) entre el 2009 i el 2015, i el contrari ocorre en 2017 i 2019, a pesar que els seus 

percentatges són molt semblants en tots els anys analitzats. 

 

Gràfic 14. Percentatge de població segons l'estat civil i el sexe, 2011 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

En 2011, pràcticament la meitat de les persones de l´Alcúdia estaven casades i al voltant del 41% 

estaven solteres, en ambdós casos lleugerament amb major percentatge dels homes. La resta de 
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Gràfic 15.Percentatge de població de 16 o més anys segons el grau de nivell d'estudis i el 
sexe, 2011 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Respecte al nivell d'estudis màxim aconseguit per la població amb 16 o més anys i el seu sexe en 

2011, més de la meitat de les persones van aprovar fins a segon grau, sent superior el percentatge 

dels homes, mentre que únicament el 4% de les dones i el 2% dels homes eren analfabets. La 

resta de les persones tenien fins a primer grau , seguit d'aquelles que tenien el tercer grau o que 

no tenien estudis. En aquests últims tres casos les diferències percentuals entre sexes són 

relativament xicotetes.  
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Gràfic 16. Percentatge de població de 3 o més anys segons el coneixement del valencià i el 
sexe, 2011 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

En relació a la població de 3 o més anys i el seu grau de coneixement del valencià en el 2011, 

poc més de la meitat de les dones i dels homes sabien parlar-lo, llegir-lo i escriure'l, mentre que 

aquelles persones que sabien parlar-lo i llegir-lo però no escriure'l superaven lleugerament el 

20% i únicament el 2% dels homes i de les dones no entenia el valencià. La resta de les persones 

entenien el valencià, però o bé no sabien parlar-lo, o bé el parlaven però no sabien llegir-lo ni 

escriure en valencià.  
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BLOC SOCIOECONÒMIC 
Gràfic 17. Evolució del nombre d'empreses inscrites en la Seguretat Social segons sector 
d'activitat, primer trimestre de cada any 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Entre el 2012 i el 2020, la tendència del nombre d'empreses inscrites en la Seguretat Social es 

manté bastant estable en els quatre sectors d'activitat. El sector de la construcció és l'únic que 

descendeix, mentre que el sector serveis, el de la indústria i, principalment, el de l'agricultura 

augmenten. 

 
Gràfic 18. Percentatge d'empreses inscrites en la Seguretat Social segons la seua activitat 
principal, primer trimestre de 2020 

 
 Font: PEGV. Elaboració pròpia   
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d'empreses era la indústria i amb un 8% estaven tant aquelles dedicades a la construcció com les 

de l’agricultura. 

 

Gràfic 19. Evolució del nombre de contractes segons el sector d'activitat econòmica

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Amb el pas dels anys, la diferència inicial en el nombre de contractes dels quatre sectors 

d'activitat econòmica analitzats ha anat augmentant, pel fet que entre el 2009 i el 2019 el nombre 

de contractes del sector de la construcció ha anat descendint mentre que els de la indústria i, 

especialment, els de l'agricultura i els serveis han crescut més del doble en el mateix període. 

Gràfic 20. Percentatge de contractes segons sector d'activitat econòmica, 2019 
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Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

En el 2019, al voltant del 50% dels contractes pertanyien al sector serveis i poc més del 40% ho 

feia a l'agricultura, mentre que una mica menys del 10% dels contractes estaven destinats a la 

indústria i al voltant del 3% a la construcció. 

 
Gràfic 21.Evolució del nombre de contractes segons el tipus 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
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d'enguany va augmentant progressivament fins al 2019, amb pràcticament la duplicació del seu 

nombre inicial de 2007. 

Aquesta evolució dispar provoca que la diferència inicial entre el nombre de contractes indefinits 
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Gràfic 22. Població de 16 o més anys en habitatges familiars segons la relació amb l'activitat i el 
sexe, 2011 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Atesa la població amb 16 o més anys en el 2011, és a dir, aquella que té edat per a treballar o 

d'haver treballat, s'observa que la majoria de les persones tenia treball, i és superior el 

percentatge del homes.D’altra banda, quasi el 25% de les persones estaven jubilades i més del 

15% eren persones en l'atur que havien treballat prèviament. Finalment, el 19% de les dones i el 

10% dels homes es trobaven en una situació laboral diferent a les esmentades anteriorment.  
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Gràfic 23. Evolució del nombre de persones aturades registrat, segons sexe 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Encara que en ambdós sexes el nombre de persones aturades va augmentar en línies generals 

entre el 2006 i el 2020, l'evolució ha sigut diferent en ambdós sexes.  

 

En el cas de les dones, augmenta entre el 2008 i el 2014 i després descendeix fins al 2018, 

mentre que en el cas dels homes, augmenta entre el 2006 i el 2012 i descendeix des de llavors 

fins al 2020.  

La conseqüència és que la diferència inicial s'ha vist incrementada durant el període analitzat, en 

què és superior el nombre de aturades que d'aturats tant en 2006 com en 2020, a pesar que durant 

el 2010 i el 2012 era major el nombre d'homes en atur.  

 

En ambdós sexes, el major increment de l'atur es va produir entre el 2008 i el 2010. 

 
Gràfic 24. Percentatge d'atur segons sector d'activitat, 2020

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
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En el primer trimestre de 2020, la meitat de les persones aturades pertanyien al sector serveis, 

mentre que el 27% provenia de l'agricultura, el 13% de la indústria, el 4% de la construcció i el 

6% no havia tingut una ocupació anterior. 

 

Gràfic 25. Percentatge de persones demandants actives desocupades segons grans grups 

d'edat i sexe, primer trimestre de 2020 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Respecte a l'edat de les persones demandants actives d'ocupació que estan desocupades, tant en 

el cas de les dones com en el dels homes, els percentatges més elevats estan en el grup d'edat de 

25 a 44 anys, seguit de prop pel grup de més de 44 anys i amb percentatges relativament baixos 

estan els menors de 25 anys. No obstant això, mentre que entre els majors de 44 anys no hi ha 

grans diferències, entre els 25 i els 44 anys hi ha un 11% més de dones i entre els menors de 25 

anys hi ha un 9% més d'homes. 
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Gràfic 26. Evolució del nombre d'afiliacions a la Seguretat Social segons sexe, primer trimestre 
de cada any 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

Entre el 2012 i el 2020 el nombre d'afiliacions a la Seguretat Social augmenta, especialment en el 

cas dels homes,i s’incrementa durant aquest període la diferència inicial favorable als homes. 

 

Gràfic 27. Percentatge d'afiliacions a la Seguretat Social segons edat i sexe, primer 

trimestre de 2020 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
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En analitzar l'edat de les persones afiliades a la Seguretat Social segons el sexe, s'observa com en 

quasi tots els grups d'edat des dels 16 fins als 44 anys hi ha majoria d'homes mentre que entre els 

grups d'edat que comprenen els 45 anys i 65 i més anys, hi ha major part de dones.  

 

Gràfic 28. Percentatge d'afiliacions a la Seguretat Social segons Règim i sexe, primer 

trimestre de 2020 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

En el primer trimestre de 2020, més del 70% de les afiliacions a la Seguretat Social pertanyen al 

Règim General, mentre que el 16% ho fan al Règim especial de persones treballadores 

autònomes, al voltant del 12% al Sistema especial agrari i menys del 2% al Sistema especial de 

persones emprades de la llar. 

  

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

Règim General Sistema Especial
Agrari

Sistema Especial
Persones

Emprades de la
Llar

Règim Especial
Persones

Treballadores
Autònomes

70%

12%

2%

16%

73%

11%

0%

16%

Dones

Homes



  50 

Gràfic 29. Percentatge d'afiliacions a la Seguretat Social segons sector d'activitat i sexe, 
primer trimestre de 2020 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

La indústria i, principalment, el sector serveis són els que aglutinen els percentatges més elevats 

d'afiliacions a la Seguretat Social en el primer trimestre de 2020. 

Les diferències percentuals d'afiliacions a la Seguretat Social segons el sector d'activitat són molt 

elevades entre ambdós sexes, pel fet que en el sector serveis hi ha quasi un 35% més de dones 

que homes, mentre que en la indústria hi ha un 29% més d'homes que dones. D'altra banda, en la 

construcció els percentatges són molt baixos; quasi totes les persones són homes, i en 

l'agricultura els percentatges són similars en ambdós sexes, i superen el 10% de les afiliacions.  
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Gràfic 30. Afiliacions a la Seguretat Social segons tipus de contracte i sexe, primer trimestre 
de 2020 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia 
 

En el primer trimestre de 2020, en el cas dels homes, hi ha el triple d'afiliacions a la Seguretat 

Social amb contractes indefinits respecte als contractes temporals, i aquesta diferència és fins i 

tot més àmplia en el cas de les dones. 

 

Gràfic 31. Evolució del nombre d'afiliacions de persones estrangeres a la Seguretat 
Social segons sexe, primer trimestre de cada any 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
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A pesar que l'evolució en el nombre d'afiliacions de persones estrangeres a la Seguretat Social és 

similar en ambdós sexes entre el 2012 i el 2020, exceptuant alguns anys, durant aquest període la 

diferència inicial entre homes i dones s'ha anat reduint lleugerament. 

 

Gràfic 32. Evolució del nombre de persones treballadores segons sexe, primer trimestre 
de cada any 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
 

Entre el 2012 i el 2020, el nombre de persones treballadores ha augmentat molt més en el cas 

dels homes que en el de les dones, incrementant-se per tant la diferència inicial entre ambdós.  

 

Gràfic 33. Evolució del nombre de persones autònomes pròpiament dites segons sexe, 
primer trimestre de cada any 

 
Font: PEGV. Elaboració pròpia  
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La tendència en l'evolució del nombre de persones autònomes pròpiament dites entre el 2012 i el 

2020 ha sigut diferent entre ambdós sexes. En el cas de les dones, aquesta tendència ha sigut 

bastant estable, amb un lleuger augment, mentre que en el cas dels homes ha patit notables 

descensos entre el 2013 i el 2016, i ha provocat que el nombre d’autònoms siga inferior al de 

2012. Tot això comporta que, encara que siga de manera lleu, s'hi haja retallat la diferència 

inicial a favor dels homes. 
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Estudi Qualitatiu 
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Introducció 
 
Primerament, quan es desplega un procés qualitatiu es posa en marxa una certa 

metodologia que té com a finalitat captar quins són els fonaments dels comportaments 

socials. En aqueix sentit, es tracta de recercar quines són les percepcions i els significats 

de les persones que conformen l'objecte i el subjecte de l'estudi, la qual cosa ens facilita 

posteriorment fer una adaptació de les accions, donat que comprenem millor la realitat 

gràcies a aquesta metodologia. 

 

Al marge d'això, en el desenvolupament de les eines associades a aquest tipus de procés, 

s'ha tractat de tindre una aproximació de quins imaginaris col·lectius s'obrin quan 

parlem de la igualtat a l'Alcúdia, així com d’assabentar-nos sobre com s'entenen les 

relacions de gènere dins del poble, especialment aplicades a les temàtiques més 

importants (educació, cultura, violència masclista, salut, benestar i esport). 

 

La forma triada per a poder aconseguir aquests objectius ha estat, principalment, el 

desenvolupament de grups focals en entrevistes grupals semiestructurades. Açò permet 

que es puguen captar els diferents discursos, les percepcions, les subjectivitats i, a més a 

més, no s’encapsulen les temàtiques, sinó que les persones participants poden lliurement 

obrir àmbits que no havien estat considerats, de tal manera que garanteix una flexibilitat 

que li suma potencial per captar millor la realitat social del municipi, al voltant de la 

igualtat de gènere. 

 

Per a finalitzar, aquesta ferramenta té altres avantatges incorporats donat que la seua 

implementació, tal com estava dissenyada, implica la participació no només de les 

persones interessades, sinó de tots els agents socials, del teixit associatiu, de la part 

administrativa i política de l'ajuntament, del teixit empresarial i de persones a escala 

particular, entre d’altres. Per tant això facilita, primer, l'increment de sensació que açò 

és cosa de totes i tots, i en segon lloc, permet que no només siga un moment de captació 

d'informació sinó també de dosis de formació i de conscienciació en matèria de gènere; 

per últim, obri la possibilitat de fomentar una responsabilitat cívica amb el I Pla 

Municipal d'Igualtati Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia. En aqueix sentit, ha 

estat encoratjadora l'ampla participació, donat que han intervingut més de 50 persones al 

llarg del procés. 
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6 de juliol del 2020. 18 hores. 
 
 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

German Torres Boronat Club d’escacs 
Maria José Cubel Romaguera Club de natació 

Marcos Porta Baguena Consell d’esports 

Luis Rama Cervera  Club de pesca la Palomina 

Enrique Mateu Buendia Societat de caçadors La 
Terrerola 

David Boix Penalba Consell d’Esports 

Jose Antonio Ballestero Sanchis COTIF 

Jesús Pastor Rebato Club d’Atletisme 

Ricardo Granero Tormo Club d’Atletisme 

Enrique Talents Benavides Taekwondo. 

Amparo García Escrivà Penya el Cuc 

Sara Ribera Añó PSOE 

Juan José Moreno Castellano HAPKIDO 

Juan Carlos Alpont Jiménez EMBA 

Esteban Pérez Marina PC PEDALIER 

David Pons Oliver Club d’esquaix 

Cristian Gadea Jaén COTIF 

Pau Benavent Campayo COTIF 

Isabel Madramany Sanchis Regidora d’Esports 
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6 de juliol del 202019:30 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de juliol del 2020 20:15 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

Maria José Retamino Castel Regidora d’Igualtat 
Maria Àngel Boix Combres Regidora de Diversitat 

José Antonio Fernández Oliva Regidor Partido Popular 

Lourdes Rama Arenes Consell de la Dona 

Salomé Trescolí Briz Consell de la Dona 

Rosa Martínez Murillo Regidora d’Educació 

Raquel Coronado Ibáñez Compromís 

Isabel Madramany Sanchis Regidora d’Esports i Medi 
Ambient 

Sara Ribero Añó PSOE 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

Eduardo Hinarejos Doménech Guil accesorios 
Lluis Gómez de Barreda Herrero SAT Cítricos Valencianos 

David Pascual Cucó Fotògraf 

Francisco López Miguel IMECAL 

Gema Verdú Pérez IMECAL 

Richard Álvarez Torralba IMECAL 
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8 de juliol del 2020.18 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 de juliol del 2020.19:30 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

Luis Martínez Marín Persones Jubilades 
Vicente Cerdá Cutanda Confraries 

Andres Serrano Arnandis Cáritas 

Francisco Doménech Pérez Coral Nova Creació 

Elena Giner Bisbal Tyrius 

Paqui Hernández Galdón Tyrius 

Consuelo Ortega Campos Tyrius 

María Fernanda Arnandis Arnandis Tyrius 

Teresa Alós Llopis Tyrius 

Carmen García Cabrera Tyrius 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

Conchín Crespo Gimeno Som Visibles 
Encar Prats Galdón Som Visibles 

Antonia Estarlich Dauder Lluita contra el Càncer 

Lucía Sánchis Andrés Lluita contra el Càncer 

Maria Teresa Martorell Aranda Associació de Dones 

Alfredo Serra López Banc d’aliments 

Luis Ros Estarlich Banc d’aliments 
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10 de juliol del 2020. 18 hores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 de juliol del 2020. A: 19:30 hores. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

David Lacuesta Vizcaíno Filharmònica alcudiana 

Lara Ferrando Esteve Filharmònica alcudiana 

Andrea Cucó Briega Júniors 

Andrea Gómez Ruiz Júniors 

Ramón Martorell Puig Filharmònica alcudiana 

Rafa de la Haba Herrera Júniors 

Aida Almellones Ferrer Grup de Dansa 

Maria Vizcaíno Briega Júniors 

PARTICIPACIÓ 
 

EN REPRESENTACIÓ 

Marina Ribes Huertas AMPA les Comes 

Mati Cerdán Bañó AMPA Sant Andreu 

Noelia Enguix Rodenas AMPA Sant Andreu 
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10 de juliol del 2020. B: 19:30 hores. 
 

PARTICIPACIÓ EN REPRESENTACIÓ 

Francisco Serra Gonzalez Associació cultural falla 
Tirant lo Blanc 

Lucia Pérez Machín Escola de Música Matisos 

Xavi Puertes Puerto Colla la Rosca 

Imant Garcia Barea Fester 

Carmen Fernández Verdi Festera 

Neus Martínez Martínez Festera 

Míriam Barriendo Machín Festera 

Ainoa Villanueva Ortiz Festera 

Emilio Boix Sánchez Fester 

Adrià Marco Ortega Fester 

Patricia Villa Llorens Festera 
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El poble de l’Alcúdia 

D’entrada, quan parlem de l'Alcúdia s'ha d'esmentar que és un poble viu amb una 

quantitat d'activitats culturals immensa, a més de respectuosa amb la diversitat del propi 

municipi, perquè es practiquen aquestes activitats dins d'un marc de polítiques 

interculturals que tracten de fer del territori un espai inclusiu per a tothom. Alhora, és 

també una localitat que presenta una identitat forta amb un sentiment propi que cobreix 

les diferències habituals que poden trobar-se a altres pobles. 

D’altra banda, l'Alcúdia és un poble molt dinàmic, viu, amb molta llum, color, vitalitat, 

amb un urbanisme inclusiu i sostenible, fins i tot premiat en diversos esdeveniments 

institucionals. Això és el que ens transmeten en les reunions. Aquest urbanisme es 

caracteritza per la intencionalitat de convertir l'entorn en un espai físic amable per a les 

persones, desenvolupat amb rodones per a crear espais i carrers convertits en zona de 

vianants, en un municipi sense semàfors, de tal manera que el poble està dissenyant-se 

des d'una perspectiva democratitzadora. En eixe sentit, la població es diferencia dels 

pobles adjacents, els quals presenten altres tipus de constitució urbanística. 

Totes aquestes característiques queden expressades per les persones que han participat 

en el desenvolupament de l'estudi qualitatiu, les quals parlen de la relació de l'Alcúdia 

amb la igualtat sota l’aixopluc de conceptes com una igualtat viva, intercultural, amb 

molta interacció social i treballada amb il·lusió, que arribe a fets concrets i que siga 

compartida per tota la comunitat que viu al municipi. 

 
Educació 

Abans d'entrar plenament en la relació entre igualtat i gènere a l'Alcúdia, en matèria 

d'educació, cal situar la nostra realitat. En primer lloc, totes les persones tenim tres 

etapes de socialització: família, escola i amistats. Això implica que l'educació formal, 

l'escola, és un element fonamental per a configurar els nostres valors, per a aprendre les 

normes socials i per a vore el món amb certa perspectiva. A més a més, a l'escola és 

habitual que es generen els primers grups d'amistat. 

Tanmateix, part important de l'educació es troba en la institució familiar, però aquesta 

no és un espai neutre en termes de gènere i a vegades pot significar una resistència a la 

igualtat, donat que les societats contemporànies continuen funcionant amb l'estructura 
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sexe-gènere, la qual suposa un principi d'organització social immers en la divisió sexual 

del treball. Açò significa que hi ha una distribució del treball que es basa en els rols de 

gènere, en termes generals.  

Al marge d’això, s'ha produït una evolució cap a una distribució més equitativa; tot i 

així, encara persisteix la dualitat d'esferes pública/privada, la qual cosa implica que les 

tasques associades a la vida privada, les cures principalment, són realitzades per les 

dones; també l'educació. Això té implicacions en l'imaginari col·lectiu i en els 

estereotips al voltant del gènere; concretament, que l'educació no formal, culturalment, 

la identifiquem més amb les dones. 

En definitiva, la importancia d’aquesta lectura és que a l'hora d'abordar la igualtat en 

l'educació s'ha de tindre present el seu funcionament social. Per una banda, eixa 

feminització encara persistent en la part d'educació no formal o fins i tot burocrática en 

infantil o primària; per altra banda, que l'escola és un agent socialitzador clau. Malgrat 

això, no hem de descarregar la responsabilitat en exclusiva al sistema educatiu, perquè 

les famílies i les amistats poden significar-se com a una resistència a la igualtat si no 

són tingudes en compte en la trajectòria vital de cada persona. 

En conseqüència, treballar en perspectives com la corresponsabilitat i la coeducació ha 

d'abordar-se des de tots els àmbits on hi ha socialització educativa; per tal d'eliminar 

tots els estereotips i corregir els rols segons el sexe-gènere per a tractar d'esborrar els 

obstacles que impedeixen la igualtat de gènere. 

Pel que respecta a l'Alcúdia, cal esmentar les infraestructures d'ensenyament de què 

disposa el municipi. En primer lloc, hi ha una escola infantil de caràcter públic. A més a 

més, trobem que hi ha altres dues escoles infantils de caràcter privat o concertat 

(Encarna Landete i Bressol). 

Pel que fa a primària, de propietat pública hi ha un total de tres que són: Batallar, Les 

Comes i Heretats. Per altra banda, Sant Andreu és l'únic centre d'educació primària 

concertat. Respecte als centres per a formació en educació secundària, batxillerat i 

formació professional básica, el poble disposa d'un centre públic, Els Évols. A més 

d'això, Sant Andreu també realitza serveis en educació secundària. 
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Quan plantegem de quins recursos es disposa als centres d'ensenyament per a la igualtat, 

ens trobem que a l'institut públic de secundària hi ha una Coordinació d'Igualtat. 

Tanmateix els grups conten que, com és habitual, té una dedicació emmarcada per les 

limitacions de recursos i, a més a més, estimen que s'ha de potenciar una millora en la 

seua coordinació amb l'administració local. 

àEn eixe sentit, caldria pensar accions que incorporen eines per a millorar la 

coordinació interinstitucional. 

D'altra banda, a l'estudi qualitatiu adverteixen que el col·legi i l'institut concertat no 

disposen d'aquest servei tot i que diuen en el desenvolupament del grup focal, que els 

dos centres manifesten la seua bona predisposició per a portar a terme accions i 

campanyes de sensibilització i de conscienciació sobre la igualtat i contra la violència 

de gènere. 

Si ens atenem a les preocupacions descrites dins de les converses, els agents educatius 

manifesten sobre aquestes la necessitat de fer campanyes de sensibilització i afegeixen 

que calen models als quals la gent jove, més propera a la tecnologia i a les xarxes 

socials, se sume per a fer accions que motiven l'alumnat. 

à Això suggereix pensar que cal reinventar els models de participació en les 

campanyes de sensibilització per tal d'incorporar-hi la població més jove. 

En referència a aquesta darrera qüestió, es valora que al poble ja s'estan fent diferents 

iniciatives amb grups que estan en l'adolescència per aturar el masclisme en les seues 

formes més modernes. Això podria dur-nos a la reflexió que a l'Alcúdia hi ha tant la 

capacitat per detectar les diferents vessants de masclisme que es donen principalment en 

l'adolescència, com la voluntat d'aturar-les i que, per tant, hi ha una predisposició 

institucional i comunitària per tractar aquest tema. 

A més a més, altra de les problemàtiques assenyalades és la utilització del llenguatge 

inclusiu, cosa que suggereix, arran de determinades opinions en els grups, que no està 

present en tots els centres educatius de la mateixa manera. Tanmateix, cal tindre en 

compte aquest assumpte perquè, tal vegada, caldria pensar accions com tallers o 

formacions sobre l'ús del llenguatge inclusiu més enllà de la mesura que ja s'està 

desenvolupant, a escala interna, a l'Ajuntament de l'Alcúdia. 
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Per finalitzar, una de les reflexions sorgides en els grups apunta al fet que potser la 

integració cultural pot acabar a l'educació secundària. Segons l'opinió majoritària podria 

ser que la relació d'amistat que es realitza des de la infància estiguera finalitzant en la 

secundària. Als grups es comenta que a les aules no existeixen diferències; malgrat això, 

aquestes apareixen al pati, que és com el carrer; són els espais on imperen les relacions 

informals on és més senzill que apareguen aquesta classe de dinàmiques. S'assenyala 

que cap a batxillerat les amistats se segreguen per identitats culturals. Això pot suggerir 

que podria ser necessari fer un seguiment de l'evolució de la integració intercultural a 

totes les fases educatives, per tal d'atendre a les possibles desigualtats acumulades. 

 
Cultura 
Per començar, s’ha d’entendre el concepte de cultura, segons la UNESCO, com “el 

conjunt dels trets distintius espirituals i materials, intel·lectuals i afectius que 

caracteritzen una societat o un grup social i que abasta, a més de les arts i les lletres, 

les maneres de vida, les maneres de viure en conjunt, els sistemes de valors, les 

tradicions i les creences”1. D’acord amb aquesta definició, s’ha de comprendre la 

cultura d’una forma complexa i extensa; malgrat això, tradicionalment, la cultura ha 

estat un espai androcèntric, com bé apunta el Instituto de la Mujer y para la Igualdad de 

Oportunidades “el rastre històric de les dones i de les seues aportacions fonamentals a 

la història general de la humanitat han sigut manipulades per la cultura androcèntrica 

i patriarcal. Sense dones i sense el que elles porten al món no hi ha vida i no hi ha 

cultura”2.En conseqüència, l’aportació de les dones s’ha invisibilitzat; per tant, aquestes 

qüestions cal tindre-les en compte en el desenvolupament de les accions per tal d’evitar 

aquesta dinàmica social que ha estat imperant a les nostres societats.  

S’ha de dir que la presència de la cultura a l'Alcúdia és un element transcendental, amb 

una programació extraordinària per la quantitat d'associacions que desenvolupen 

activitats al municipi i, alhora, per la implicació des de l'àmbit de l'administració pública 

en aquesta matèria. Així ho diuen les persones que participen en el procés. En aqueix 

sentit, la Casa de la Cultura, amb la seua la programació, és un referent al municipi i 

voltants dins d'aquesta esfera. A més a més, les persones que hi participen, destaquen 
 

1UNESCO, Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural (2001) 
http://portal.unesco.org/es/ev.phpURL_ID=13179&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html 
2 http://www.inmujer.gob.es/areasTematicas/cultura/home.htm 
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que el tipus de política cultural destil·la la diversitat, la inclusió, l'urbanisme i la mirada 

local sobre assumptes com la igualtat. Per tant, no només es destaca la importància de la 

cultura, així com la seua quantitat sinó la qualitat d'aquesta en el sentit del seu potencial 

per a la diversitat i el foment de valors com la igualtat. Aquest pot ser que siga un dels 

punts més importants en polítiques actives inclusives. 

S’ha de remarcar que quan es plantegen qüestions al voltant de les activitats culturals 

desenvolupades a l'Alcúdia, d'entrada ens diuen que són diverses, donat que això 

significa que comprén des de teatre, música, pintura, ball fins a conferències entre altres 

iniciatives. A més a més, es comenta que hi ha moltes persones amb abonaments anuals. 

Això significa que les activitats culturals tenen una assistència continua per part del 

públic, així com que es fan polítiques actives per tal de fomentar la participació de la 

ciutadania al món cultural al municipi. 

àEn conseqüència,  pel que comenten els grups, la cultura a l'Alcúdia suposa una 

esfera de fácil accés i d’una transcendència majúscula en el món del respecte i de la 

igualtat. 

Per altra banda, expliquen que la música i el folklore és molt important també al 

municipi. En eixe sentit, hi ha un Conservatori de música i una escola de dolçaina i 

tabal. Als grups es comenta que és rar la casa en la qual no hi ha algun instrument. Això 

suggereix pensar que hi ha una forta tradició de començar en la música des d’edats 

primerenques. Al seu parer, comenten que abans hi havia cert masclisme implícit en la 

música, per exemple amb els instruments, associant les dones als més lleugers pel pes o 

el so, més agut per les xiques i greu per als homes. 

à En eixe sentit, podria pensar-se que és desitjable una acció per trencar els estereotips 

en el món de la música i de la cultura associats a dones i a homes.  

Tanmateix, en referència a la participació en les activitats culturals per sexes, les 

persones entrevistades exposen que a l'escoleta de dansa són tot xiquetes en aquests 

moments, d’aquesta manera podria pensar-se que això podria estar indicant-nos que la 

pressió als xiquets pels prejudicis és,encara hui en dia, forta en determinades activitats. 

En conseqüència, açò podria dur-nos a reflexionar sobre si encara persisteixen 

determinats estereotips de gènere emmarcats en el que podríem anomenar síndrome 

Billy Elliot. 
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Tot i això, comenten que les dones en la cultura alcudiana, per exemple en les 

confraries, tenen la mateixa representativitat associativa i directiva que els homes, fins i 

tot les funcions festives. Per tant, manifesten que és tot realment igualitari, al mateix 

temps expliquen que les festes tenen una part d’adhesió religiosa, però també lúdica i 

identitària. Per tant, les religions estan presents en les converses; tal vegada açò podria 

estar relacionat una smb ignificativa presència de població migrant, amb la qual es 

destaca una bona interrelació entre tot el veïnat, no exempta de certes suspicàcies, però 

no pot negar-se una visió positiva del fet intercultural alcudià, segons les aportacions 

realitzades al procés qualitatiu. 

Al mateix temps, cal ressenyar que per les aportacions dels grups, es destaca l'opinió 

majoritària d’una manca de resistències culturals a la igualtat. Les persones 

entrevistades no creuen que puguen existir prejudicis o estereotips locals que 

impedisquen a qualsevol dona o home assistir a la música, participar en les associacions 

locals i fins i tot religioses o en altres entitats del municipi.  

àEn aquest sentit, expliquen que hi ha hagut un canvi, el qual ha estat progressiu; 

s'accepta que fa dues o tres dècades pesaven més els prejudicis. No obstant això, ara la 

ciutadania alcudiana es troba satisfeta de la seua evolució segons els comentaris de les 

persones que hi han participat.  

Tanmateix, crida l'atenció que es comenta que el dia de l'entrada de la Mare de Déu, en 

els grups culturals de folklore, al grup dels dansadors no es contempla que puga haver-

hi dones; de la mateixa manera que, per exemple, a les carxofes no està contemplat que 

hi haja homes. 

Per continuar cal esmentar que, de la mateixa manera, es comenta que hi ha certa 

complexitat administrativa per al foment de les activitats per a dones més grans, una 

sèrie de requeriments i obligatorietats burocràtiques que no fan senzilla la cessió de 

llocs públics per al desenvolupament associatiu en determinades franges d’edat. 

Seguidament, quan es pregunta sobre la realització de les festes al poble, la qual cosa és 

un aspecte fonamental de la vida cultural, es comenta que podria haver determinats fets 

que generen resistències a la igualtat de gènere. En eixe sentit, apunten que qui tria la 

música en determinats espectacles és la mateixa persona que després la posa al públic 

(DJ), la qual posa èxits musicals que són coneguts, per tant, sense mirament sobre el 



  67 

contingut de les cançons. Per tant hi ha vegadse que sonen temes amb lletres clarament 

contradictòries amb l'erradicació d'estereotips de gènere. Malgrat això, comenten que no 

hi ha queixes en aquest sentit. Tanmateix, pot ser positiu pensar accions que 

compatibilitzen la festivitat, les cançons més populars i lletres que respecten el principi 

d'igualtat i el respecte cap a les dones. 

En relació amb l’anterior qüestió, assenyalen que la junta de la falla és de participació 

mixta i equilibrada, malgrat això apunten que encara no hi ha hagut cap presidenta. 

L’associacionisme cultural, lúdic i festiu a l’Alcúdia és realment impressionant, amb 

una sèrie d’associacions i d’entitats locals, plurals i diverses, que fan una bona mostra 

representativa de la cultura i del folklore valencià, que contribueix amb les seues 

tasques a dinamitzar el municipi en el marc d’uns costums socialment salubres.  

Per a finalitzar, les aportacions realitzades als grups podrien dur-nos a la reflexió sobre 

que la participació en la cultura a l'Alcúdia no tindria discriminacions directes; es 

percep que la política cultural ha estat aliada amb un procés d'obrir la mentalitat.  

 

àMalgrat això, per les opinions expressades, podríem pensar que cal treballar 

determinats estereotips instal·lats a l'imaginari col·lectiu, per tal de corregir algunes 

possibles concentracions d'un sol sexe en determinades activitats culturals. Per tant, com 

a reflexió, la cultura sempre ha estat la solució a moltes resistències a la igualtat; el 

problema sempre ha estat quan falta, la qual cosa no es dona a l'Alcúdia. 

 

Mercat de treball, Teixit Productiu i Conciliació 

Inicialment, abans de començar amb l'anàlisi del procés qualitatiu en aquesta àrea, cal 

esmentar algunes característiques d'aquesta esfera dins l'estructura econòmica del 

territori valencià, amb atenció a la perspectiva de gènere. 

En aqueix sentit, segons la investigadora Empar Aguado3, el mercat laboral valencià 

destaca, atenint-nos a una perspectiva de gènere, perquè en els darrers anys hi ha hagut 

una incorporació important de les dones a l’activitat productiva remunerada. Així, 

 
3“Mujeres en el Mercado de Trabajo” 
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l'economista Cristina Borderías4 explica que les dones han transitat, en el treball 

remunerat, des d'un model pel qual treballaven com a necessitat econòmica a un nou 

model que estableix el treball remunerat com un element fonamental de la identitat per a 

les dones. 

D'altra banda, Empar Aguado assenyala que les característiques del mercat de treball 

remunerat per a les dones, a la Comunitat Valenciana, està caracteritzat per una major 

discontinuïtat en la trajectòria laboral comparada amb la dels homes, així com per una 

segregació horitzontal i vertical, per una bretxa salarial i per pitjors condicions de 

treball; és a dir, una major precarietat laboral. 

Respecte a la segregació vertical, habitualment és coneguda mitjançant la metàfora del 

"sostre de vidre", és a dir: els obstacles invisibles que impedeixen la promoció de les 

dones a posicions de poder, encara que reunesquen les condicions necessàries. Alhora, 

aquests impediments no es produeixen en la trajectòria laboral masculina. Si tenim en 

compte aquesta temàtica, cal assenyalar altres fenòmens sociològics com el que s'ha 

anomenat "sòl enganxós", és a dir: les dificultats que tenen les dones que acumulen 

posicions socials subalternes, cosa que significa dobles i triples discriminacions i, per 

tant, que no poden tindre oportunitats ni de reunir les condicions per a poder 

promocionar en l'escala laboral. 

A l’Alcúdia, en primer lloc, cal destacar que el sector industrial té una trajectòria 

internacional molt important. En aqueix sentit la població és, en aquest sector econòmic, 

un municipi capdavanter amb empreses -que són primeres marques a l’Estat Espanyol-

en el sector industrial, en màquines per al rentat de vehicles i en metàl·lica. Per tant, en 

un sentit descriptiu, és una localitat amb un fort desenvolupament del sector industrial. 

à Així mateix, segons exposen als grups, la presència de dones es categoritza com a 

moderada dins de les nombroses plantilles del sector, de la mateixa manera que la 

direcció de les empreses que treballen al municipi en aquesta àrea productiva.  

Tant és així que les persones participants en el grup focal comprenen que podria ser 

recomanable com a acció positiva el recolzament dels plans d'igualtat en les grans 

empreses del municipi. Entenen que el marc legal sobre igualtat té un índex de 

 
4 Entre líneas. Trabajo e identidad femenina en la España contemporánea. La compañía telefónica: 
1924-1980, Barcelona, Icaria Editorial. 
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notorietat significatiu entre la direcció de les empreses, per la qual cosa aquestes seran 

receptives a les polítiques inclusives que puga promoure l’ajuntament per recolzar-les 

en aspectes igualitaris. 

A l'hora de valorar el pes del sector industrial a l'Alcúdia, és important esmentar el 

desenvolupament de la indústria del metall el qual, com s'assenyalava, ha estat molt 

rellevant. En aquest cas, i sobre la situació interna del sector, les persones que participen 

apunten que potser podrien haver resistències dins de les empreses d'aquesta activitat 

econòmica donat que, comenten, es manté una cultura que encara ofereix en el seu 

imaginari col·lectiu un rol per a les dones. 

à Per tant, si atenem a l'exposició dels grups, potser caldria pensar-se mesures al pla 

d'accions que treballen en la reconfiguració d'imaginaris col·lectius més igualitaris. 

D’una banda, els comentaris de les persones que participen en el desenvolupament del 

procés participatiu ens indiquen que pot ser recomanable la possibilitat de fer cicles 

formatius sectoritzats, per exemple metal·lomecànics, que fomenten l'interés de les 

dones, en clau positiv,a per aquests treballs. En aquest sentit, la manca d'equilibri entre 

sexes en el sector industrial no és específica de la localitat sinó que, com indica el 

Instituto Nacional de Estadística, tant l'economia de l'Estat Espanyol com la del territori 

valencià presenten una forta segregació horitzontal entre sexes per sector productiu; és a 

dir, la indústria continua sent un sector molt masculinitzat. 

D’altra banda, s’assenyala que l’associació de comerç a l’Alcúdia destaca per ser molt 

activa, sobretot en campanyes de sensibilització; així, comenten, que la població de 

l’Alcúdia respon al seu teixit comercial de proximitat. 

Hem de pensar que els comerços de proximitat als municipis en l’àmbit rural generen 

una xarxa de sororitat important entre la multitud de dones que els regenten o que hi 

treballen i la seua clientela, majoritàriament composta per dones també. La 

sostenibilitat, la confiança i el coneixement del públic i de les persones professionals 

que atenen, generen unes sinergies molt interessants en l’àmbit de la igualtat.  

àD'aquesta manera, i en relació a la qüestió de la igualtat, es podria aprofitar la 

presència dels nombrosos comerços del poble per a establir protocols contra la violència 

masclista, amb la reactivació d’iniciatives municipals que anaven en aqueixa línia.  
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En aqueix sentit, la proposta podria estar enfocada cap a un protocol integral que 

aconseguisca teixir xarxa entre comerços (implicació empresarial-comunitària), serveis 

socials, policia local (administracions locals) i associacions (societat civil), en què 

s’incentive la sororitat com a valor cívic. D'aquesta manera, s'aconseguiria una 

implicació del municipi tant en la seua vessant administrativa com de societat civil; a 

més a més, augmentaria el grau de consciència i de formació en eines per a combatre la 

violència masclista dins del municipi, en aquest cas amb un aprofitament de les 

profundes arrels dels comerços en la vida del poble, fet que comportaria una resposta 

holística a aquest problema social. 

Pel que respecta a l'agricultura, convé destacar en primer lloc, que el primer que queda 

reflectit en els discursos de les persones que hi participaren és que estan relacionats amb 

l'experiència generacional de com funcionava tradicionalment el món agrari, quan hi 

havia una significativa presència de les dones a l'horta, encara que no hi eren totes i 

principalment treballaven per un jornal complementari o per a l’autoabastiment de la 

casa. Tanmateix, també treballaven com a modistes o a la fàbrica de joguets, entre altres 

espais laborals, segons ens conten. 

Actualment, el sector de l'agricultura és molt diferent. Hui en dia, malgrat la crisi 

sistèmica que travessa el sector, es troba que té un pes molt important dins de 

l'economia municipal, especialment pel que fa referència a les cooperatives i als 

magatzems agrícoles. En aqueix sentit, el descobriment de la indústria del caqui va 

representar en el seu temps una revolució en el municipi. Respecte al treball en la 

cooperativa o als magatzems, parlem d'una activitat molt feminitzada en l'àrea de 

manipulació: vora el 75% de treballadores són dones, motiu pel qual hi ha una forta 

identificació de certes funcions laborals associades a determinats sexes.  

D'altra banda, al grup comenten que l'empresa privada més gran en matèria 

hortofructícola té un pla d'igualtat i va realitzar la seua adequació amb el treball en 

diferents àrees com protocols contra la violència de gènere i l’assetjament sexual, 

formació en llenguatge inclusiu i conciliació familiar, personal i laboral, elements que 

consideren molt positius. Apunten que el fet que aquestes qüestions estiguen definides i 

l'empresa dispose d'un comité, ajuda a establir uns paràmetres igualitaris que frenen les 

resistències a la igualtat.  
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à El foment d'estructures inclusives en la cooperativa i en comerços agrícoles 

possibilita una millor integració de la diversitat i de la igualtat. 

L'evolució del sector, que s'ha vist immers en una profunda transformació pel procés 

d'industrialització, ha afavorit la situació general de les dones. El treball agrari 

industrialitzat ha acompanyat la regularització de la situació laboral d'aquest col·lectiu; 

per tant, poden optar a una seguretat social, així com a la possibilitat de jubilar-se amb 

una pensió contributiva en el futur.  

En altres paraules: pel que fa al gènere, el procés de transformació del sector, suportat 

per cooperatives i empreses privades, destaca perquè la capacitat d’industrialització 

promou una ocupació regularitzada, fet positiu perquè permet a moltes dones tindre la 

possibilitat d’accés al nostre sistema de protecció social, com qualsevol de les persones 

que treballen remuneradament. 

Ara bé; en aquest sentit cal matisar que les dones que treballen a la cooperativa o al 

comerç tenen diverses oportunitats segons la seua antiguitat, així com segons la 

producció local o externa en cada organització.  A més a més, en la cooperativa estan en 

règim agrari i en el comerç en règim general, encara que a efecte de prestacions 

públiques computen a dia de hui de la mateixa manera. 

En termes generals, donada l'exposició de la informació sorgida als grups, podria dur-

nos a pensar que el teixit productiu de l'Alcúdia presenta característiques típiques de les 

economies contemporànies en matèria d'inserció en el mercat de treball per part de les 

dones i dels homes. En eixe sentit, presenta una forta indústria del metall que, pel s’ha 

comentat al grup, està masculinitzada. En canvi, en els sectors de la cooperativa o de 

l’empresa hortofructícola hi ha una ampla majoria de dones en determinades funcions. 

 En conseqüència, es presencia el que habitualment s'entén com a segregació 

horitzontal; és a dir, els sexes es concentren en sectors econòmics i funcions 

diferenciades. Malgrat això, l'Alcúdia presenta una anomalia, positiva en qüestions de 

gènere, com és una presència més equitativa en els llocs de direcció. Per tant, el 

fenomen de sostre de vidre queda trencat en part i no existeix una forta segregació 

vertical dins d'aquests sectors. D'açò hi ha potencialment avantatges dins de l'economia 

municipal respecte a l'ocupació, donat que tenen sectors que reclamen tant professionals 
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sense estudis superiors com professionals amb ells. Per tant, tenen al seu abast una bona 

capacitat per integrar tota classe de perfils laborals. 

Òbviament, aquesta situació econòmica del terme municipal dificulta eixides laborals 

informals. Per tant, és interessant assenyalar que no hi ha tant d’espai per a l'economia 

submergida a l'Alcúdia, perquè hi ha eixida laboral agrària, comercial i industrial 

suficient per a no recórrer a altres alternatives que no cotitzen i garantisquen un futur 

més solvent a les dones. 

Per altra banda, un dels temes que se situa en l'agenda al voltant del gènere és la 

conciliació laboral, personal i familiar. En aquest sentit, es destaca que la flexibilitat 

empresarial per a la conciliació depén del sector productiu i les especificitats particulars 

de cada empresa, malgrat les regulacions oficials, la pràctica real en les organitzacions, 

possibiliten la conciliació d’una o d’altra manera. Tot i així es remarca la necessitat 

d'oferir un marc formatiu, de conscienciació i de sensibilització, per millorar 

igualitàriament en matèria de conciliació, d’inclusió o de diversitat, en eficiència dels 

recursos humans i en matèria de solvència administrativa i de qualitat, de responsabilitat 

social, per una millora competitiva del sector productiu local. 

En definitiva, podria pensar-se que la igualtat en el comerç i en la indústria ja no se situa 

principalment sobre elements de justícia social, tot i que també. Tracta sobre l'eficiència 

de recursos humans, sobre la millora de la comunicació que abraça tota la seua clientela 

sense excepcions ni distincions, donat que d'aquesta manera es genera un segell de 

qualitat, perquè hi ha una ferma voluntat d'implementar polítiques immerses en la 

responsabilitat social; i es fixa, per sensibilitat, la inclusió com a element clau.  De la 

mateixa manera les empreses són conscients de les concessions públiques que ajuden a 

tindre majors garanties d'èxit i que estan emmarcades dins de les polítiques d’igualtat.  

Per finalitzar, cal una reflexió i és que la situació de les dones al poble ha canviat, en 

part perquè en l'àmbit rural abans no hi havia moltes oportunitats. A nivell laboral 

aquestes eren, en termes generals, la fàbrica de joguets, la de productes congelats o 

l'horta. Tanmateix, hui en dia les xiques joves de l'Alcúdia poden tindre les mateixes 

oportunitats que les dones de l'àrea metropolitana de València, és a dir: poden estudiar i 

trobar el seu propi esdevenidor, fins i tot dins del poble, donat que l'economia del 

municipi aporta eixides laborals per a diferents nivells de formació. És a dir, les 
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possibilitats vitals per a les dones, s’hi han homogeneïtzat entre l’àmbit rural i urbà, per 

la qual cosa és necessari combatre les resistències a la igualtat en diferents sectors 

productius perquè tota la societat tinga les mateixes oportunitats. 

 
Esports i Igualtat 
A l'hora de parlar de la relació entre esport i igualtat és important mostrar quina és la 

rellevància de l'esport, que té una influència fonamental en el benestar físic, mental i 

emocional de les persones. En conseqüència, és una font de benestar per al cos i és una 

pràctica saludable que s'ha de tindre en compte en matèria de gènere. Per això, es 

converteix en una pràctica clau que ha de ser avaluada com una de les eines que tenim 

per millorar la qualitat de les nostres vides i sobre la qual s'ha de posar la mirada per 

veure com funcionen les relacions entre sexes en aquest àmbit. 

Per continuar amb els avantatges de l'esport i la seua utilitat, cal mencionar que no és 

només una forma d'afegir una millora de benestar per al nostre cos en l'àmbit físic, 

mental i emocional, sinó que l'esport, especialment el no professional, es converteix en 

un espai on s'estableixen relacions informals primàries. Açò significa que per a moltes 

persones esportistes participar en federacions i equips suposa la trobada de relacions 

d'amistat. 

Ara bé; en relació a la igualtat, cal recordar que en termes generals, la pràctica de 

l'esport no és la mateixa si atenem a la perspectiva de gènere. Així, l'esport com a 

activitat física institucionalitzada, és a dir, de manera federada i amb unes regles 

establertes, ha sigut un espai tradicionalment masculí. Això ha anat canviant en els 

darrers anys. Tanmateix, encara no s'ha arribat a una participació equitativa entre sexes 

a la Comunitat Valenciana, tal com assenyala la Direcció General de l'Esport de la 

Conselleria d'Educació, Cultura i Esport. 

Pel que respecta a l'esport en l'Alcúdia, cal dir en primer lloc que al poble no es troba 

cap mena de discriminació directa per raons de gènere a l'hora de participar en 

qualsevol federació o club esportiu. En aquest sentit, es troba una finestra d'oportunitats 

per a una participació igualitària i inclusiva en l'esport. Així ho manifesten les persones 

que participen en els grups focals. 
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Ara bé; si parlem d'aquest tema en aquest poble, inevitablement s'ha de parlar del 

COTIF, que és un dels esdeveniments esportius més importants del territori valencià 

que anualment s'organitza en aquest municipi. Com a competició internacional de futbol 

de categories sub-20, capta molta atenció mediàtica i és un aparador fonamental 

d'exposició de referents per a la població, especialment per a xiquetes i xiquets. Per tant, 

es converteix en una exhibició que incentiva la pràctica de l'esport al municipi. 

En relació amb la qüestió d'igualtat, el grup comenta que el COTIF ha suposat un 

progrés en els darrers anys, donat que des de fa huit anys hi participen equips femenins 

en la competició.A més a més, hi ha hagut millores en qüestions com els horaris, que 

són clau per la quantitat de públic que va a vore els partits. Aquest tipus de mesures són 

inclusives i incentiven la participació en l'esport del futbol de les xiquetes i xiquets; 

d’aquesta manera és més equitativa, atés que la visibilització de futbol femení quasi 

professional suposa una finestra d'oportunitat perquè les xiquetes tinguen referents 

esportius; d’altra banda, a escala poblacional es normalitza la pràctica de futbol femení 

com a espectacle de masses. Cal afegir que l'èxit en les diferents disciplines arrossega 

més públic femení; la mediatització dels triomfs és important.  

àAl mateix temps, expliquen que és notable la voluntat d'incorporació de dones al 

futbol, ja que s’estan desenvolupant decisions com les accions positives i una quota més 

reduïda per tal de motivar-ne la participació. 

Tot seguit, es relaciona la incorporació de xiquetes al futbol amb un dels problemes 

esmentats per un entrenador de categories inferiors, per aconseguir que les xiquetes 

s'apunten a l'equip; aquest n’assenyala com a causa els prejudicis dels pares. Per tant, 

podria pensar-se que aquest acte esportiu de primer ordre, el COTIF, és potencialment 

contribuïdor a l’eliminació d’aquestes situacions; és a dir, a l'erradicació dels prejudicis 

i dels estereotips fixats en l'imaginari col·lectiu, sobre la idoneïtat de fer uns esports 

segons el sexe. En aquest sentit, potser caldria pensar mesures que aprofiten aquest 

esdeveniment de futbol internacional per a potenciar l'eliminació dels rols i prejudicis. 

En relació amb la situació, des de la representació de les institucions esportives del 

poble, es fa una lectura positiva d’aquesta qüestió ja que hui en dia xiquetes i xiquets 

practiquen un esport o altre i van superant-se els prejudicis masclistes. 
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àTot i això, es considera que es mantenen certes resistències que s'han de tindre en 

compte perquè no acaben enfortint-se.  

En aquest sentit, assenyalen que tindre per primera vegada una dona com a regidora 

d'esports, ja és altre significatiu i simbòlic pas endavant. 

Pel que fa a la participació en relació al gènere en l'esport, a l'Alcúdia, comentem en 

primer lloc que trobem poca presència de dones en la caça, en la pilota, en el ciclisme, 

en els escacs, en  l’esquaix i en la pesca. A més a més, crida l'atenció que els escacs, un 

esport netament intel·lectual, tinga una classificació general amb participació oberta a 

dones i homes i altra específicament femenina, reservada positivament a les dones. 

Contràriament cal esmentar la natació, esport amb una organització feminitzada 

(entrenadora, directives i presidenta) i amb un gran ressò d'èxits esportius en l'àmbit 

autonòmic, així com l'handbol, on hi ha una forta presència de dones també. Aquest 

darrer cas suposa un exemple de com un esport tradicionalment masculí ha passat a ser 

exercit en la major part per dones. Per tant, en determinats esports, hi haguts exemples 

on s'ha trencat el sostre de vidre en arribar a llocs de direcció per part de les dones.

 

Per altra banda, trobem esports on la participació és més equitativa, com el bàsquet, 

l’atletisme i el taekwondo. D’entre aquests, s'assenyala que l’equip de bàsquet femení té 
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problemes per a mantindre's, encara que s'estan realitzant esforços per aconseguir-ho, 

per a la qual cosa han estat fonamentals valors com la sororitat entre les integrants de 

l'equip, que han donat el seu suport perquè comparteixen altres espais com és l'educació 

formal.  

Ací es veu expressada la importància de l'esport com a espai generador de relacions 

informals que retroalimenten la participació en l’esport mateix, donat que produeixen no 

només equips sinó grups d'amistat amb valors com la sororitat i la cooperació. Respecte 

a l'atletisme hi ha obstacles que poden derivar en resistències, donat que les dones han 

de dutxar-se a casa; però aquest inconvenient ja està en vies de solució, que es troben 

aturades temporalmentper la crisi sanitària, comenten. 

A més a més, s'assenyala que hi ha qüestions de seguretat pendents i que s'estan 

elaborant rutes perquè les dones puguen practicar l'atletisme en bones condicions. Es 

constata la implementació de polítiques per tal de comptar amb infraestructures 

inclusives (vestidors i les rutes segures) que permeten la participació igualitària en 

l'esport amb atenció a tota classe de diversitat. 

Finalment, com a conclusió de la representació de les institucions esportives es valora 

que hi ha una manca de referents esportius femenins. 

Algunes dones poden tindre problemes de compatibilitat horària per a fer esport a causa 

de la divisió sexual del treball i poden patir discriminacions múltiples (pel tipus de 

treball, la situació econòmica o altres), perquè s’encarreguen majoritàriament de les 

tasques de cura i això genera tensions en la conciliació familiar, laboral i personal. 

Al mateix temps, es fa una diagnosi sobre les resistències que es presenten als esports 

col·lectius, que són viscudes com a incomoditats per part de les dones, donat que són 

espais on predominen valors tradicionalment masculins, com la verticalitat i la 

competitivitat. És per això que es comprén aquesta qüestió com una possible explicació 

sobre per què és més senzilla la pràctica de l'esport individual per part de les dones al 

poble. Tanmateix, hi ha casos com la natació i l’handbol, esmentats abans, que mostren 

que existeixen alternatives de participació en esports col·lectius. 

Si ens ajustem a les possibles discriminacions múltiples, és a dir, a l'acumulació de 

posicions socials subalternes, en aquest cas concret les dones de la població migrant que 
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viuen al poble, crida l'atenció la capacitat d'inclusió del municipi, donat que es fa la 

lectura que les xiquetes i xiquets de la comunitat migrada participen de forma 

normalitzada en les activitats i en les institucions esportives de la localitat. En 

conseqüència, tenint en compte la diversitat cultural, social i familiar del poble, l'esport 

suposa un element cohesionador i inclusiu. 

 

 

Lluita contra la violència masclista, Salut i Benestar 
 
 

Inicialment, trobem establerta a la LO 1/2004 la definició de violència de gènere, que 

diu que és la "violència que, com a manifestació de la discriminació, de la situació de 

desigualtat i de les relacions de poder dels homes sobre les dones, s'exerceix sobre 

aquestes per part dels qui siguen o hagen sigut els seus cònjuges o dels qui estiguen o 

hagen estat lligats a elles per relacions similars d'afectivitat, fins i tot sense 

convivència". 

 

No obstant això, la violència de gènere no és l'únic tipus de violència cap a les dones, 

sinó que les expressions de la violència masclista també es manifesten sota altres formes 

que han de ser tingudes en compte per tal d'aturar-les en el I Pla Municipal d'Igualtat i 

Contra la Violència de Gènere de l'Alcúdia. 

 

Quan es tracta aquest tema als grups, sembla que trobem unes primeres opinions que 

expressen que a l'Alcúdia no es té la sensació de riscos extraordinaris cap a les dones; es 

considera un poble obert i tolerant, participatiu i inclusiu, en el qual dones i homes amb 

tota la seua diversitat poden desenvolupar-se amb una relativa tranquil·litat. Malgrat tot 

això, també es comenta que les dones necessiten espais que puguen garantir la seua 

seguretat, com ara treballar les rutes segures i els vestuaris, que hem esmentat abans. 

 

Tanmateix, quan se centra aquest tema sobre la població de dones majors s’indica que, 

tal vegada, seria necessari que foren objecte d'una atenció especialitzada, perquè en 

moltes ocasions no identifiquen les conductes masclistes o agressives que pateixen a 

casa. 
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à Per tant, s'expressa la idea de portar a terme una sèrie d'accions de prevenció per a 

determinat grup poblacional de dones per evitar episodis de violència masclista. 

 

A continuació, també sorgeix la necessitat de tindre uns serveis públics òptims per tal de 

pal·liar malalties com la fibromiàlgia, l’osteoporosi, les infeccions urinàries, el 

creixement bacterià, les migranyes, la diabetis tipus 2, les hemorroides, les al·lèrgies i el 

càncer de pit i d’ovaris. En definitiva, per combatre i generar mesures de prevenció de 

malalties que estan feminitzades, amb campanyes de sensibilització i informació 

específiques perquè les dones s'assabenten d'aquestes circumstàncies sanitàries de les 

quals han de ser conscients. 

 

En referència a la lluita contra la violència masclista i les formes en què es manifesta a 

l'Alcúdia s’apunta, en primer lloc, que s'estan detectant noves formes de 

micromasclismes en etapes primerenques, tant a primària com a l’ESO i al batxillerat, 

especialmente aquelles relacionades amb la utilització de la tecnologia mòbil com a eina 

de control. Al mateix temps, s'assenyala que apareixen discursos de poca tolerància al 

voltant de la diversitat de gènere i obertament antifeministes. Això planteja la reflexió 

sobre si les reaccions més agressives contra el feminisme tenen a vore amb el seu 

qüestionament del poder establert. 

 

à En conseqüència, podria ser desitjable plantejar accions als centres educatius per 

pal·liar les noves formes de violència masclista i discursos antifeministes que legitimen 

comportaments misògins, així com aspectes d’educació sexo-afectiva i empoderament 

femení. 

 

Per concloure, s’ha de recordar que en un poble excepcionalment segur, inclusiu i 

solidari, no hem de confiar-nos perquè poden continuar determinats comportaments 

micromasclistes a l’espai públic, motiu pel qual cal continuar potenciant la sensació de 

seguretat al carrer per a aconseguir l’avanç en aquesta línia de poble segur. 
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zEstudi Quantitatiu 
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En primer lloc, abans de tot, cal saber que quan parlem de fer un estudi quantitatiu ens 

referim a la utilització d'una sèrie de tècniques pròpies de la investigació social que 

tenen com a objectiu comprendre la realitat social que s'està estudiant. En aqueix sentit, 

es tracta d'aprofundir en l'objecte de l'estudi per a comprendre, de forma objectiva, totes 

les variables que es consideren rellevants per aconseguir generar tota una classe de 

dades quantitatives.  

 

En segon lloc, hem de dir que a l'hora de realitzar l'estudi quantitatiu a l'Alcúdia s'ha 

triat com a opció més eficient la tècnica del qüestionari en línia. En aquest sentit, s'han 

plantejat tota una classe de temàtiques que són importants quan tractem de fer un 

diagnòstic al voltant de la igualtat de gènere, de tal manera que faça més senzill 

desenvolupar accions que consoliden el principi d'igualtat entre sexes al municipi. 

 

A més a més, s'ha de destacar l'ampla participació de tot el poble de l'Alcúdia al 

qüestionari, la qual cosa permet que l'aproximació a la realitat del municipi siga més 

objectiva i fa més senzilla la captura de matisos i de les característiques pròpies del 

municipi, la qual cosa suposarà que el diagnòstic siga més encertat. En conseqüència, el 

pla d'accions serà més eficient per les condicions favorables del qüestionari, tenint en 

compte que la mostra d'aquest ha sigut molt important per totes les persones que s’hi 

han involucrat. 
 
Conclusions per blocs 
 

D'entrada, cal dir que la participació ha estat nombrosa i que del total de persones que 

han fet el qüestionari, el 73% són dones i el 27% restant, homes. Respecte als segments 

de població més representats s'ha d'esmentar que ha estat molt distribuïda entre les edats 

que van dels 34 als 64 anys (66%), que la majoria declara tindre nacionalitat espanyola 

(98%) i que hi ha hagut una composició majoritària de persones amb estudis superiors. 

De la mateixa manera, respecte a la situació laboral és destacable que la majoria treballa 

per compte alié (50%), un 15% està en situació de desocupació i el 7% treballa per 

compte propi. 

 

En primer lloc, en referencia al mòdul de mobilitat, cal tindre present que l'ús de 

l’autobús per anar a València és només d'un 8% i es concentra entre setmana (75%). Per 
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altra banda, la utilització del tren per anar a altres localitats s'incrementa fins al 42% i es 

distribueix de forma similar en les freqüències d'utilització (al voltant del 30% en totes 

les opcions). Pel que fa a l'ús de la bicicleta, aquest és del 12% i és la primera opció per 

a tota la setmana (59%). La principal forma per a desplaçar-se és, sense dubte, el cotxe 

(91%) amb una freqüència de tota la setmana en un 85%. En segon lloc, al qüestionari 

s'assenyala que el 40% de les persones que hi participen considera que l'accesibilitat als 

edificis públics no està garantida per a les persones en situació de mobilitat reduïda. 

Malgrat això el 60% considera que sí que ho està. Finalment, el 89% valora entre el 3 i 

5, per tant, fan una valoració positiva de les infraestructures de mobilitat disponibles al 

municipi. 

  

àPer tant, una de les condicions estructurals que s’ha d’atendre en les accions a 

implementar és que es tracta d’un poble on la principal via de mobilitat és el vehicle 

privat.  

 

En relació a la igualtat en l'àmbit de l'empresa, més de la meitat considera, per 

començar, que la seua empresa promou el principi d'igualtat. Tanmateix, el 43% declara 

que la seua empresa no té un pla d'igualtat revisat per l'administració pública.  

 

à En aquest sentit, podria ser positiu introduir al pla d’accions mesures que incentiven 

el foment de plans d’igualtat a les empreses que treballen al municipi i que encara no 

tenen. 

 

En relació amb la igualtat de gènere en l'àmbit social, el 65% pensa que la família és la 

principal institució que influeix més per assolir la igualtat de gènere, en primer lloc. En 

segon lloc, davant la pregunta de si s'ha produït una regressió, la meitat declara 

que sí que ho pensa i apunta, el 52%, a segments poblacionals joves (entre 12 i 23 

anys).  

 

à En conseqüència, podríem pensar que s’ha de valorar la realització de campanyes 

dirigides a aquests segments poblacionals per tal de combatre aquesta regressió 

percebuda. 

 

Respecte a la relació entre la igualtat i l'ajuntament, és destacable que el 53% no coneix 



  82 

les activitats municipals en aquesta matèria. Tanmateix, la majoria expressa una 

valoració positiva de les accions municipals del 8 de març, així com de les del 25 de 

novembre. 

 

à Això podria dur-nos a pensar que seria recomanable realitzar accions que 

incrementen la potència comunicativa de les polítiques en matèria d’igualtat de 

l’ajuntament.  

  

En referència a la participació en el teixit associatiu, esportiu i educatiu, el 49% declara 

participar en algun tipus d'entitat. Especialment destacable són les culturals (36%), les 

esportives (27%) i les musicals (25%). A més a més, la participació es fa amb una forta 

implicació, donat què el 47% almenys s’implica amb l’entitat una vegada per semana.  

 

Per altra banda, respecte a situacions de violència, el 67% declara haver sentit 

incomoditat per l'actitud d'una persona al carrer, així com la majoria (60%) en una 

freqüència entre 1 i 3 vegades. 

 

àAlhora, el 47% declara haver sentit inseguretat al carrer per alguna qüestió masclista.  

 

Respecte a situacions de control per part de la parella o d’exparelles, el 19% diu haver 

experimentat aquesta situació i el 21% declara deixar d'utilitzar xarxes socials per a no 

molestar a la parella. Aquest percentatge es manté al voltant de qüestions com el 

sentiment de menyspreu o d’humiliació. A més a més, hi ha un 14% que declara haver 

patit agressions físiques o verbals. Tanmateix, només un 1% declara haver interposat 

denúncia. Això contrasta amb el 36% que apunta que coneix alguna persona del seu 

entorn que ha patit violència de gènere, encara que només un 46% d'aquestes persones 

declara conèixer que es va interposar denúncia.  

 

Respecte a matèria de conciliació, el 42% declara que no aconsegueix fer-ho o ho fa 

amb moltes dificultats. La resta declara que ho aconsegueix fàcilment o amb poca 

dificultat. Preguntades per quin recurs utilitzen per a conciliar, el 47% diu que és la 

família. Destacable és que el 0% declara que siga per serveis municipals, un 1% per les 

polítiques d'igualtat de la seua empresa i 7% per centres d'ensenyament. La majoria 

(78%), però, coneix els seus drets laborals en matèria de conciliació, encara que només 
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un 37% declara haver-ne exercit algun i principalment han sigut permisos de maternitat, 

d’acolliment o de paternitat (50%) i llicència de matrimoni o inscripció de parella de fet 

(22%). Tot això es relaciona amb el fet que el 46% declara tindre menors a càrrec i el 

16% persones en situació de dependència, de les quals el 76% no rep cap mena d'ajuda.  

 

Seguidament, en matèria de salut personal, la majoria valora positivament la seua salut 

en l'últim any. Malgrat això, el 49% diu que s'ha medicat en l'últim mes i de manera 

prescrita el 86%. Igualment, és ressenyable que el 25%  no realitza cap activitat física. 
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Resultats del Qüestionari 
 
Gràfic:Quin és el teu sexe? 

 
 
Gràfic: Quina és la teua edat? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtai Contra la Violència de Gènere de 
l’Alcúdia. Elaboració pròpia.   
 
 
 
 
 
 

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00%

Entre 16 i 21

Entre 22 i 27 anys

Entre 28 i 33 anys

Entre 34 i 40 anys

Entre 41 i 50 anys

Entre 51 i 64 anys

Menor de 16 anys

Més de 65 anys

5,41%

9,73%

11,35%

23,24%

22,70%

21,08%

0,54%

5,95%

Dona
73%

Home 
27%

Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtati Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 
pròpia. 
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Ens podries dir quina és la teua nacionalitat? 

 
 
Gràfic:Podries dir-nos quin és el major nivell d'estudis que has completat? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 
A continuació, parlarem sobre mobilitat i urbanisme, Per a anar a València utilitzes el 
bus?  

 
 

 
 
 

0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0

Batxillerat

Doctorat

Educació primària

Educació secundària

Estudis de posgrau

Estudis universitaris

Formació professional de grau mitjà

Formació professional de grau superior

7,6%

1,1%

10,3%

11,4%

14,1%

32,4%

10,8%

12,4%
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Quan sols utilitzar l’autobús? 

 
 
Per a anar a altres localitats o a València utilitzes el tren? 

 
 
Quan sols utilitzar el tren? 

 
 
Per a moure’t dins i fora de l'Alcúdia, utilitzes la bicicleta com a mitjà de transport? 
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Quan sols utilitzar la bicicleta com a mitjà de transport? 

 
 
Per a moure’t dins i fora de l'Alcúdia, utilitzes el vehicle privat? 

 
 
 
Quan sols utilitzar el vehicle privat? 

 
 
Consideres que l’accesibilitat del municipi per a persones amb mobilitat reduida està 
garantida tant als edifics municipals com a l’entorn urbà? 
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Gràfic: Com valores les infraestructures de mobilitat de l'Alcúdia? (carreteres, 
accessibilitat del municipi...) de l'1 al 5 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 
Ara passem a parlar de polítiques d’igualtat de gènere: consideres que a l’empresa on 
treballes es promou la igualtat de gènere? 

 
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

1

2

3

4

5

2,70%

6,49%

27,57%

41,62%

21,62%
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Gràfic:La teua empresa o a la que treballes té un Pla d’Igualtat visat per 
l’Administració Pública competent? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 
Quin àmbit creus que influeix més per assolir la igualtat de gènere? 

 
 
Creus que hui en dia hi ha regressió en igualtat? 

 
 
 
 

NO
44%

SÍ
56%
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Taula 

En quina franja d’edat consideres que esta regressió és més greu?  

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 
Vàlid Cap 90 48,6 48,6 48,6 

Entre 12 i 
17  

35 18,9 18,9 67,6 

Entre 18 i 
23 anys  

28 15,1 15,1 82,7 

Entre 24 i 
29 anys  

4 2,2 2,2 84,9 

Entre 30 i 
35 anys  

7 3,8 3,8 88,6 

Entre 36 i 
41 anys 

6 3,2 3,2 91,9 

Entre 42 i 
47 anys 

4 2,2 2,2 94,1 

Entre 48 i 
53 anys  

2 1,1 1,1 95,1 

Entre 54 i 
59 anys 

2 1,1 1,1 96,2 

Entre 60 i 
65 anys  

3 1,6 1,6 97,8 

Més de 66 
anys 

4 2,2 2,2 100,0 

Total 185 100,0 100,0   
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 
Com valores les accions municipals del 8 de març? De l’1 al 5 
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Com valores les accions municipals del 25 de novembre? De l’1 al 5 

 
 
Gràfic:Coneixes les activitats municipals entorn la igualtat de gènere? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 

NO
54%

SÍ
46%
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Gràfic: Ara parlarem sobre cultura, esport i educació. Participes en alguna 
associació o entitat de l'Alcúdia? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

En quin tipus d’associació participes? 

 
 

NO
51%

SÍ
49%
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Amb quina freqüència participes en aquesta? 

 
 
Coneixes la ubicació de les instal·lacions esportives de l'Alcúdia? 

 
 
 
 
Utilitzes les instal·lacions esportives de l'Alcúdia? 
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Quantes hores a la setmana passes a les instal·lacions esportives de l'Alcúdia? 

 
 
Com valores les instal·lacions esportives de l'Alcúdia? De l'1 al 5 

 
 
Podries recordar-nos el teu sexe? 
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Alguna vegada has sentit incomoditat per l’actitud d’una persona desconeguda al 
carrer? 

 
 
 
Amb quina freqüència has tingut aquesta sensació? 

 
 

Alguna vegada has sentit inseguretat al carrer per alguna qüestió masclista?  

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 
Vàlid NO 96 51,9 52,2 52,2 

SÍ 88 47,6 47,8 100,0 
Total 184 99,5 100,0   

Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtati Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 
pròpia. 

Alguna vegada has sentit que alguna de les teues parelles, actual o anterior, ha controlat 
les teues cridades, amb quina persona eixies, els teus moviments o els teus diners, per 
exemple?  
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Alguna vegada has evitat o has preferit no publicar a les xarxes socials alguna foto o 
comentari per a no molestar a alguna de les teues parelles, actual o anterior? 

 
 
 
 
Amb quina freqüència has evitat o has preferit no publicar a les xarxes socials alguna 
foto o comentari per a no molestar a alguna de les teues parelles, actual o anterior? 

 
 
Alguna vegada has sentit que et controlava alguna de les teues parelles, actual o 
anteriors, mitjançant les xarxes socials?  
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Podries dir-nos a través de quina xarxa social has sentit eixe control per alguna de les 
teues parelles, actual o anterior? 

 
 
Alguna vegada has sentit que alguna de les teues parelles, actual o anteriors, et donara 
ordres o tractara d’imposar la seua voluntat sobre la teua?  

 
 
Alguna vegada has sentit menyspreu, humiliació, o inferioritat per part d’alguna de les 
teues parelles, actual o anteriors? 
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Alguna vegada alguna de les teues parelles, actual o anteriors, t’ha agredit verbal o 
físicament?  

 
 
Es va interposar algun tipus de denúncia per  aquest fet?  

 
 
La denúncia interposada va ser retirada per algun motiu?  
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Taula  

Tens coneixement que alguna dona del teu entorn o voltant patisca o haja patit 
violència de gènere?  

  Freqüència Percentatge 
Percentatge 

vàlid 
Percentatge 

acumulat 
Vàlid NO 117 63,2 63,2 63,2 

SÍ 68 36,8 36,8 100,0 
Total 185 100,0 100,0   

Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtati Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració pròpia. 

 
Tens coneixement que aquesta dona haja interposat una denúncia per violència de 
gènere en alguna ocasió?  

 
 
Gràfic: Amb quin nivell de dificultat aconseguixes conciliar la vida laboral, familiar i 
personal? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 
 
 
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00%

Ho aconseguisc amb gran dificultat

Ho aconseguisc amb poca dificultat

Ho aconseguisc fàcilment

No ho aconseguisc

34,05%

26,49%

29,19%

10,27%
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Coneixes els drets laborals en matèria de conciliació? (permisos de maternitat i 
paternitat, excedències...) 

 
 
Has exercit algun dret en esta matèria?  

 
 
Quin has exercit? 
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Gràfic: Quins recursos utilitzes per a conciliar? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 

 
 
Tens descendència menor d’edat a càrrec teu?  

 
 
Tens algun familiar en situació de dependència a càrrec teu al domicili familiar? 
(persones de la tercera edat, amb algun tipus de diversitat funcional, etc...)  

 
 
 
 
 
 
 
 

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00%

Altre

Cap de les anteriors

Centres d’ensenyament (sessió matinera, …

Entitats d’oci i temps lliure

Excedències i permisos

Polítiques d’igualtat de la meua empresa 

Serveis municipals

Xarxa familiar

14,05%

21,62%

7,03%

4,32%

4,32%

1,62%

0,54%

46,49%
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Quantes persones en situació de dependència tens a càrrec teu? 

 
 
Quina és la situació de dependència d’aquestes persones familiars al teu càrrec? 

 
 
Ets la persona cuidadora principal de les persones en situació de dependència que viuen 
al domicili familiar?  
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Quantes hores al dia li dediques a aquesta o aquestes persones en situació de 
dependència? 

 
 
 
Reps algun tipus d’ajuda, de prestació o de subvenció pública per tindre persones en 
situació de dependència a càrrec teu?  
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Com consideres que ha sigut la teua salut en l’últim any? De l’1 al 5. 

 
 
Has estat prenent algun tipus de medicament en este darrer mes?  

 
 
Quin tipus de medicaments has pres principalment al darrer mes? 
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Aquests medicaments van ser prescrits per la teua metgessa o metge? 
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Amb quina freqüència realitzes exercici físic? 

 
 
 
Fumes? 
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Quin consideres que és el teu nivell d’autoestima? De l’1 al 5 

 
 
Gràfic:Quina és la teua situació laboral en estos moments? 

 
Font: Qüestionari en línia del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència de Gènere de l’Alcúdia. Elaboració 

pròpia. 
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4,86%

4,32%

1,62%
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4,32%
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4,32%

49,73%
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2,16%
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El teu lloc de treball està situat a l'Alcúdia? 

 
A quin sector econòmic pertany el teu treball? 

 
 
Eres la persona que aporta més ingressos a la llar?  
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Quin es el total d’ingressos nets, per tots els conceptes, que entren a la teua llar 
mensualment? 

 
 
Podries dir-nos en quants llocs de treball diferents has treballat en els últims 5 anys? 
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Tenint en compte tots els llocs de treball que has tingut durant els últims 5 anys, podries 
dir-nos quant de temps has treballat en total? 
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Pla d’accions 
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Àrea 1. Cultura, Educació i Esports 
 
Objectiu General: Fomentar valors igualitaris en l'àmbit de la cultura a l'Alcúdia. 

 

 Objectiu específic: Promocionar i inculcar valors com la igualtat de gènere, el 

respecte per la diversitat i per una cultura inclusiva. 

  
  Acció 1: Fer un taller a la Casa de la Cultura sobre la visibilitat de les 

dones en el món de la cultura. 

  Acció 2: Revisar la programació cultural des de la perspectiva de gènere. 

  Acció 3: Assegurar que en la programació hi haja obres de teatre i films 

dirigits per dones. 

  Acció 4: Crear una base de dades a la Casa de la Música disgregada per 

sexes per veure les preferències musicals i professionals. 

  Acció 5 Fer un taller sobre homes i ball per tal de mostrar diferents 

models de participació cultural masculina en diverses especialitats. 

  Acció 6: Taula rodona sobre el paper de les dones i els hòmens en els 

actes tradicionals a l'Alcúdia. Especialment en el folklore (ball, dansa i música). 

  Acció 7: Dissenyar una programació d'activitats dirigides i coprogramada 

amb les associacions on tenen una forta representació les dones jubilades i pensionistes. 

  Acció 8: Realitzar un Pla de Diversitat sexual i familiar. 

  Acció 9: Fer un llistat de dones rellevants en la història del municipi 

perquè siguen candidates a ser reconegudes a l'espai públic. 

 
 Objectiu específic: Incentivar unes festes locals que continuen avançant cap a la 

igualtat. 

 

  Acció 10: Coordinació per part de l'Ajuntament d'un punt violeta estable. 

  Acció 11: Assessorament per part del Consell de la Dona de les cançons 

triades a les festes locals per evitar lletres obertament misògines. 

 

Objectiu General: Promoure, fomentar i incentivar la igualtat de gènere a totes les 

institucions de l'àmbit educatiu (formal i no formal). 
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 Objectiu Específic: Col·laborar amb les famílies per a la implementació de 

models educatius que garantisquen la igualtat de gènere. 

 

  Acció 12: Realitzar jornades de sensibilització i formació a les mares, 

pares i persones tutores sobre igualtat de gènere, diversitat i inclusió. 

  Acció 13: Realitzar taller sobre coeducació per a evitar la reproducció de 

models que produeixen desigualtats de gènere i discriminacions directes/indirectes per 

raons de sexe. 

  Acció 14: Realitzar tallers de formació per a les famílies sobres models 

de paternitat/maternitat/tutoria basats en la corresponsabilitat com a principi per al 

treball de cures. 

  Acció 15: Elaboració d'una guia que facilite a les famílies unes pautes per 

a l'aprenentatge de valors igualitaris. 

 

Objectiu específic: Formació al professorat sobre perspectiva de gènere i la seua 

aplicació als centres educatius. 

 

  Acció 16: Elaborar guia sobre l'ús del llenguatge inclusiu als centres 

educatius que tinga en compte la diversitat de gènere, familiar, social, funcional i 

cultural. 

  Acció 17: Formació al professorat sobre comunicació i expressió 

inclusiva a l'aula. 

  Acció 18: Formació sobre el protocol contra l'assetjament i agressions 

sexuals i per raons de gènere al municipi. 

  Acció 19: Taller sobre les principals formes de violència masclista que es 

practiquen des de l'adolescència. 

  Acció 20: Taller sobre diversitat sexual, familiar, funcional, social i 

personal a les aules. 

 

 Objectiu Específic: Millorar la coordinació institucional per tal d'incrementar 

l'eficiència de les actuacions en matèria d'igualtat i fomentar el treball des d’una 

perspectiva integral i multidisciplinària. 
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  Acció 21: Reunió trimestral entre la coordinadora d'igualtat dels centres 

educatius i l'Ajuntament per tal de millorar-ne la coordinació i comunicació. 

  Acció 22: Reunió bianual multilateral Ajuntament, coordinació d'igualtat 

IES i Consell de la Dona. 

  Acció 23: Estudiar els recursos disponibles de la coordinació d'igualtat 

IES respecte a les seues competències i àrees d'actuació. 

 

 Objectiu Específic: Formació en matèria d'igualtat a l'alumnat així com en 

respecte a la diversitat, pràctiques interculturals i prevenció de la violència masclista. 

 

  Acció 24: Taller de formació sobre les noves formes de violència 

masclista en l'adolescència, per tal de donar ferramentes per detectar mecanismes de 

control de parella. 

  Acció 25: Concurs pel dia 8 març de pintura a infantil i primària. 

  Acció 26: Formació en l'ESO del protocol contra l'assetjament i 

agressions sexuals i per raons de gènere al municipi. 

  Acció 27: Fer formacions a l'alumnat de l'institut del municipi en matèria 

de sexualitat, relacions sexuals i afectives (diversitat sexual i LGTBI), d'embarassos no 

desitjats i de salut sexual. 

  Acció 28: Organitzar una xarrada amb algunes representants del primer 

equip d'handbol a l'institut públic per tal d'introduir referents en esports col·lectius. 

 

Objectiu General: Potenciar una participació inclusiva, equitativa i igualitària a l'esport 

en l'Alcúdia i respectuosa amb la diversitat. 

 

 Objectiu Específic: Treballar la desconstrucció dels estereotips de gènere a 

l'esport, generar models igualitaris i potenciar referents femenins. 

 

  Acció 29: Organitzar una xarrada amb algunes representants del primer 

equip d'handbol a l'institut públic per tal d'introduir referents en esports col·lectius. 

  Acció 30: Organitzar una xarrada entre algunes futbolistes d'equips 

femenins importants i part de la joventut del municipi durant l'acte del COTIF per 

continuar en la instauració de referents esportius poc asseguts a l'imaginari col·lectiu. 
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  Acció 31: Incentivar des de l'Ajuntament que s'establisquen horaris 

compatibles amb la cura de persones dependents (en aquest cas xiquetes i xiquets). 

  Acció 32: Fer una jornada de Dones i Esports. 

  Acció 33: Fomentar l'accés de xiquets a esports tradicionalment 

feminitzats. 

 

Objectiu Específic: Incentivar la participació de les dones en l'esport. 

 

  Acció 34: Incentivar des de l'Ajuntament que s'establisquen horaris 

compatibles amb la cura de persones dependents (especialment xiquets i xiquetes). 

  Acció 35: Crear un protocol bàsic per a la conciliació familiar, personal, 

laboral i sanitària en l'esport. 

  Acció 36: Establir rutes segures per a la pràctica de l'atletisme. 

  Acció 37: Continuar amb l'adaptació de les instal·lacions esportives 

municipals a les necessitats de xiquetes i xiquets. 

  Acció 38: Organitzar i fer una carrera ciclista popular de dones per 

incentivar la participació de les dones a l'esport. 

 

 

Àrea 2. Teixit productiu, Ocupació i Conciliació 
 

Objectiu General: Garantir les mateixes possibilitats, tracte i oportunitats tant a dones 

com a homes en la inserció i continuïtat en el mercat laboral. 

 

 Objectiu Específic: Treballar per la sensibilització del teixit empresarial en 

matèria d'igualtat d'oportunitats i igualtat de tracte. 

 

  Acció 39: Campanya de sensibilització sobre els Plans d'Igualtat en 

empreses privades. 

  Acció 40: Assegurar que es compleix la normativa actual de tindre Plans 

d'Igualtat en les empreses de més de 50 persones en plantilla. 

  Acció 41: Campanya de conscienciació sobre els beneficis de fomentar la 

igualtat d'oportunitats en les empreses en termes de marca, com a valor afegit i prestigi 

social. 
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  Acció 42: Taller sobre els diferents models de direcció, per mostrar els 

models de lideratge "femení" i la seua utilitat al món empresarial. 

 

Objectiu Específic: Fomentar les polítiques de conciliació familiar, laboral i personal. 

 

  Acció 43: Realització per part de l'Ajuntament d'uns criteris igualitaris 

que es valoraran positivament en l'adjudicació de qualsevol subvenció, concessió, o 

contractació per a qualsevol persona, associació o empresa. 

  Acció 44: Campanya de sensibilització per al teixit empresarial i 

associatiu sobre la importància de la corresponsabilitat com a eina per a la igualtat. 

  Acció 45: Taller formatiu sobre drets laborals en matèria de conciliació 

laboral, personal i familiar. 

  Acció 46: Crear un Premi Igualtat per a empreses i comerços que hagen 

promogut la igualtat efectiva al municipi. 

  Acció 47: Incentivar des de l'administració pública l'elaboració de plans 

d'igualtat a les empreses del municipi i/o a prendre accions per a la igualtat efectiva 

entre dones i homes. 

 

Objectiu Específic: Incentivar l'equilibri en l'ocupació amb atenció a la distribució per 

sexes en els sectors econòmics. 

 

  Acció 48: Fer seguiment valoratiu sobre la concentració per sexes als 

sectors econòmics del municipi. 

  Acció 49: Visibilitzar trajectòries de dones amb reconegut prestigi 

professional per generar referents alternatius. 

  Acció 50: Tallers als diferents àmbits educatius sobre dones en carreres 

professionals dins de sectors masculinitzats. Especialment en carreres de ciències com 

matemàtiques o enginyeria. 

  Acció 51: Oferir formació específica per a la inserció de dones en sectors 

de l'economia en els que estan infrarepresentades. 

  Acció 52: Prendre mesures positives per fomentar la contractació de 

dones en sectors masculinitzats. 

  Acció 53: Incentivar la contractació de dones amb alguna situació 

especial (diversitat funcional, social o de gènere). 
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  Acció 54: Realitzar una producció audiovisual sobre l'organització de la 

conciliació de les persones en l'àmbit personal, familiar i laboral al municipi. 

 

Àrea 3. Lluita contra la violència de gènere i masclista 
 
Objectiu General: Prosseguir en el camí de municipi lliure de violència de gènere 

(VG) i masclista. 

 
 Objectiu Específic: Prevenció i lluita contra la violència de gènere. 
 
  Acció 55: Celebració del Dia Internacional de l'Eliminació de la 

Violència contra les Dones. 
  Acció 56: Campanya de sensibilització contra la violència de gènere, a 

escala municipal, amb participació local. 

  Acció 57: Continuar amb els "Divendres, per elles" per tal de visibilitzar 

el rebuig social del municipi cap a la VG. 

  Acció 58: Formació del teixit empresarial i associatiu en la identificació 

de la Violència de Gènere i l'actuació pertinent. 

  Acció 59: Taller Formatiu a la ciutadania sobre el protocol contra la VG. 

  Acció 60: Campanya d'informació sobre els recursos que les dones en 

situació de patir Violència de Gènere disposen. 

  Acció 61: Creació d'un servei d'acompanyament i d’atenció a dones en 

situació de VG. 

  Acció 62: Difusió del Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i 

Masclista al municipi. 

  Acció 63: Promoció de l'adhesió del teixit associatiu, empresarial, 

sindical i polític del municipi al Pacte Valencià Contra la Violència de Gènere i 

Masclista. 

 

 Objectiu Específic: Prevenció i lluita contra la violència masclista. 

  Acció 64: Taller formatiu per a la ciutadania sobre models de relacions 

sexuals i afectives. 
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  Acció 65: Creació de punts violeta en actes multitudinaris com a font 

disponible d'informació al moment sobre situacions de violència masclista. 

  Acció 66: Taller dinàmic de formació a la ciutadania sobre la detecció de 

les noves formes masclistes i de micromasclismes. 

  Acció 67: Formació a les persones adolescents sobre l'ús i risc de la 

tecnologia mòbil. 

  Acció 68: Elaboració d’un protocol contra l'assetjament i les agressions 

sexuals i per raó de gènere, al municipi. 

  Acció 69: Campanya de sensibilització sobre l'assetjament sexual al 

carrer, amb difusió del protocol a la ciutadania. 

  Acció 70: Formació al teixit associatiu i empresarial sobre els protocols 

establerts per a la casuística de violència contra les dones. 

  Acció 71: Disseny d'un programa formatiu per a dones en edats 

avançades sobre VG. 

 

Àrea 4. Salut i Benestar 
 

Objectiu General: Incrementar el benestar en l'àmbit de la salut de les dones 

,específicament, i la població en general. 

 

Objectiu Específic: Fomentar hàbits de vida basats en el benestar i en la salut com a 

principi fonamental. 

 

  Acció 72: Campanya de sensibilització, fonamentalment dirigida a les 

dones en edat avançada, sobre els avantatges de fer activitat física. 

  Acció 73: Dissenyar un programa d'activitats físiques per a dones en edat 

avançada. 

  Acció 74: Fer un programa d'envelliment actiu per a les dones majors del 

municipi. 

  Acció 75: Elaboració d'una guia sobre alimentació saludable per a 

democratitzar el coneixement sobre l'impacte de la dieta en el benestar del cos i la ment. 

  Acció 76: Difusió al municipi de la guia d'alimentació. 

  Acció 77: Campanya per a conscienciar sobre els desavantatges de 

l'automedicació. 
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  Acció 78: Promoció i difusió de campanyes sanitàries en prevenció de 

malalties i vacunació. 

  Acció 79: Difusió de tríptics sobre el quadre simptomàtic de l'aturada 

cardiorespiratòria femenina i altres malalties feminitzades. 

 

 Objectiu Específic: Fomentar l'accés a una informació de qualitat sobre salut 

sexual. 

  Acció 80: Campanya de lluita contra les ETS per tractar la conscienciació 

de la població jove. 

  Acció 81: Realitzar un taller sobre relacions sexuals en el marc de la salut 

sexual. 

  Acció 82: Disseny i difusió de tríptics amb informació sobre MTS, 

fórmules anticonceptives i explicació els serveis públics que disposen de competències 

en aquestes àrees, adreçats a la població jove del municipi. 

  Acció 83: Configuració d’un espai en el qual les dones del municipi 

puguen parlar lliurement sobre salut sexual amb la participació d'una persona 

especialitzada en sexualitat que el dinamitze. 
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I PLA MUNICIPAL D’IGUALTATi 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
DE L’ALCÚDIA  
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1 
Fer un taller a la Casa de la Cultura 
sobre la visibilitat de les dones en el món 
de la cultura. 

                

2 Revisar la programació cultural des de la 
perspectiva de gènere. 

                

3 Assegurar que en la programació hi haja 
obres de teatre i films dirigits per dones. 

                

4 
Crear una base de dades a la Casa de la 
Música disgregada per sexes per veure 
les preferències musicals i professionals. 

                

5 

Fer un taller sobre homes i ball per tal de 
mostrar diversos models de participació 
cultural masculina en difrents 
especialitats. 

                

6 

Taula rodona sobre el paper de les dones 
i els hòmens en els actes tradicionals a 
l'Alcúdia. Especialment en el folklore 
(ball, dansa i música). 
 

                

7 

Dissenyar una programació d'activitats 
dirigides i coprogramada amb les 
associacions on tenen una forta 
representació les dones jubilades i 
pensionistes. 
   

                

8 Realitzar un Pla de Diversitat sexual i 
familiar. 

                

9 

Fer un llistat de dones rellevants en la 
història del municipi perquè siguen 
candidates a ser reconegudes a l'espai 
públic. 

                

10 Coordinació per part de l'Ajuntament 
d'un punt violeta estable. 
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11 Assessorament per part del Consell de la 
Dona de les cançons triades a les festes 
locals per evitar lletres obertament 
misògines. 

                

12 Realitzar jornades de sensibilització i 
formació a les mares, pares i persones 
tutores sobre igualtat de gènere, 
diversitat i inclusió. 
  

                

13 Realitzar taller sobre coeducació per a 
evitar la reproducció de models que 
produeixen desigualtats de gènere i 
discriminacions directes/indirectes per 
raons de sexe. 
 

                

14 Realitzar tallers de formació per a les 
famílies sobres models de 
paternitat/maternitat/tutor basats en la 
corresponsabilitat com a principi per al 
treball de cures. 

                

15 Elaboració d'una guia que facilite a les 
famílies unes pautes per a l'aprenentatge 
de valors igualitaris. 

                

16 Elaborar guia sobre l'ús del llenguatge 
inclusiu als centres educatius que tinga 
en compte la diversitat de gènere, 
familiar, social, funcional i cultural. 

 

                

17 Formació al professorat sobre 
comunicació i expressió inclusiva a 
l'aula. 
 

                

18 Formació sobre el protocol contra 
l'assetjament i agressions sexuals i per 
raons de gènere al municipi. 

                

19 Taller sobre les principals formes de 
violència masclista que es practiquen des 
de l'adolescència. 

                

20 Taller sobre diversitat sexual, familiar, 
funcional, social i personal a les aules. 
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21 Reunió trimestral entre la coordinadora 
d'igualtat dels centres educatius i 
l'Ajuntament per tal de millorar-ne la 
coordinació i comunicació. 

                

22 Reunió bianual multilateral Ajuntament, 
coordinació d'igualtat IES i Consell de la 
Dona. 
 

                

23 Estudiar els recursos disponibles de la 
coordinació d'igualtat IES respecte a les 
seues competències i àrees d'actuació. 

                

24 Taller de formació sobre les noves 
formes de violència masclista en 
l'adolescència, per tal de donar 
ferramentes per detectar mecanismes de 
control de parella. 

                

25 Concurs pel dia 8 març de pintura a 
infantil i primària.                 

26 Formació en l'ESO del protocol contra 
l'assetjament i agressions sexuals i per 
raons de gènere al municipi. 

                

27 Fer formacions a l'alumnat de l'institut 
del municipi en matèria de sexualitat, 
relacions sexe-afectives (diversitat 
sexual i LGTBI), d'embarassos no 
desitjats i de salut sexual. 
 

                

28 Organitzar una xarrada amb algunes 
representants del primer equip d'handbol 
a l'institut públic per tal d'introduir 
referents en esports col·lectius. 
 
 

                

29 Organitzar una xarrada amb algunes 
representants del primer equip d'handbol 
a l'institut públic per tal d'introduir 
referents en esports col·lectius. 

                

30 Organitzar una xarrada entre algunes 
futbolistes d'equips femenins importants 
i part de la joventut del municipi durant 
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l'acte del COTIF per continuar en la 
instauració de referents esportius poc 
asseguts a l'imaginari col·lectiu. 
 

31 Incentivar des de l'Ajuntament que 
s'establisquen horaris compatibles amb 
la cura de persones dependents (en 
aquest cas xiquetes i xiquets). 

                

32 Fer una jornada de Dones i Esports. 
                

33 Fomentar l'accés de xiquets a esports 
tradicionalment feminitzats. 
  

                

34 Incentivar des de l'Ajuntament que 
s'establisquen horaris compatibles amb 
la cura de persones dependents 
(especialment xiquets i xiquetes). 

                

35 Crear un protocol bàsic per a la 
conciliació familiar, personal, laboral i 
sanitària en l'esport. 
 

                

36 Establir rutes segures per a la pràctica de 
l'atletisme.                 

37 Continuar amb l'adaptació de les 
instal·lacions esportives municipals a les 
necessitats de xiquetes i xiquets. 

                

38 Organitzar i fer una carrera ciclista 
popular de dones per incentivar la 
participació de les dones a l'esport. 
 

                

 

2021 2022 2023 2024 

I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT i 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
DE L’ALCÚDIA  
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Àrea: Teixit Productiu, Ocupació i Conciliació 1 
T 

2 
T 

3 
T 

4 
T 

1 
T 

2 
T 

3 
T 

4 
T 

1 
T 

2 
T 

3 
T 

4 
T 

1 
T 

2 
T 

3 
T 

4 
T 

39 Campanya de sensibilització sobre els 
Plans d'Igualtat en empreses privades. 

                

40 

Assegurar que es compleix la normativa 
actual de tindre Plans d'Igualtat en les 
empreses de més de 50 persones en 
plantilla. 
 

                

41 

Campanya de conscienciació sobre els 
beneficis de fomentar la igualtat 
d'oportunitats en les empreses en termes 
de marca com a valor afegit i prestigi 
social. 
 

                

42 

Taller sobre els diferents models de 
direcció, per mostrar els models de 
lideratge "femení" i la seua utilitat al món 
empresarial. 
 

                

43 

Realització per part de l'Ajuntament d'uns 
criteris igualitaris que es valoraran 
positivament en l'adjudicació de qualsevol 
subvenció, concessió, o contractació per a 
qualsevol persona, associació o empresa. 

                

44 

Campanya de sensibilització per al teixit 
empresarial i associatiu sobre la 
importància de la corresponsabilitat com a 
eina per a la igualtat. 

                

45 
Taller formatiu sobre drets laborals en 
matèria de conciliació laboral, personal i 
familiar. 

                

46 
Crear un Premi Igualtat per a empreses i 
comerços que hagen promogut la igualtat 
efectiva al municipi. 

                

47 

Incentivar des de l'administració pública 
l'elaboració de plans d'igualtat a les 
empreses del municipi i/o a prendre 
accions per a la igualtat efectiva entre 
dones i homes. 
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48 Fer seguiment valoratiu sobre la 
concentració per sexes als sectors 
econòmics del municipi. 

                

49 Visibilitzar trajectòries de dones amb 
reconegut prestigi professional per 
generar referents alternatius. 

                

50 Tallers als diferents àmbits educatius 
sobre dones en carreres professionals dins 
de sectors masculinitzats. Especialment en 
carreres de ciències com matemàtiques o 
enginyeria. 

                

51 Oferir formació específica per a la 
inserció de dones en sectors de l'economia 
en els que estan infrarepresentades. 

                

52 Prendre mesures positives per fomentar la 
contractació de dones en sectors 
masculinitzats. 

                

53 Incentivar la contractació de dones amb 
alguna situació especial (diversitat 
funcional, social o de gènere). 

                

54 Realitzar una producció audiovisual sobre 
l'organització de la conciliació de les 
persones en l'àmbit personal, familiar i 
laboral al municipi. 

                

I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT  i 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE 
GÈNEREDE L’ALCÚDIA  2021 2022 2023 2024 

Àrea: Lluita contra la violencia de gènere i 
masclista 
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55 
Celebració del Dia Internacional de 
l'Eliminació de la Violència contra les 
Dones. 

                

56 
Campanya de sensibilització contra la 
violència de gènere, a escala municipal, 
amb participació local. 

                

57 
Continuar amb els "Divendres, per elles" 
per tal de visibilitzar el rebuig social del 
municipi cap a la VG. 

                

58 
Formació del teixit empresarial i 
associatiu en la identificació de la 
Violència de Gènere i l'actuació pertinent. 

                

59 Taller Formatiu  a la ciutadania sobre el 
protocol contra la VG.  

                

60 
Campanya d'informació sobre els recursos 
que les dones en situació de patir 
Violència de Gènere disposen. 

                

61 Creació d'un servei d'acompanyament i 
d’atenció a dones en situació de VG. 

                

62 
Difusió del Pacte Valencià Contra la 
Violència de Gènere i Masclista al 
municipi. 

                

63 

Promoció de l'adhesió del teixit 
associatiu, empresarial, sindical i polític 
del municipi al Pacte Valencià Contra la 
Violència de Gènere i Masclista. 

                

64 Taller formatiu per a la ciutadania sobre 
models de relacions sexoafectives.                 

65 Creació de punts violeta en actes 
multitudinaris com a font disponible 
d'informació al moment sobre situacions 
de violències masclistes. 

                

66 Taller dinàmic de formació a la ciutadania 
sobre la detecció de les noves formes 
masclistes i de micromasclismes. 

                

67 Formació a les persones adolescents sobre 
l'ús i risc de la tecnologia mòbil.                 

68 Elaboració d’un protocol contra 
l'assetjament i les agressions sexuals i per 
raó de gènere, al municipi. 
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69 Campanya de sensibilització sobre 
l'assetjament sexual al carrer, amb difusió 
del protocol a la ciutadania. 

                

70 Formació al teixit associatiu i empresarial 
sobre els protocols establerts per a la 
casuística de violència contra les dones. 

                

71 Disseny d'un programa formatiu per a 
dones en edats avançades sobre VG.                 

I PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT i 
CONTRA LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
DE L’ALCÚDIA  2021 2022 2023 2024 

Àrea: Salut i Benestar 1 
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72 

Campanya de sensibilització, 
fonamentalment dirigida a les dones en 
edat avançada, sobre els avantatges de fer 
activitat física. 

                

73 Dissenyar un programa d'activitats 
físiques per a dones en edat avançada. 

                

74 Fer un programa d'envelliment actiu per a 
les dones majors del municipi. 

                

75 

Elaboració d'una guia sobre alimentació 
saludable per a democratitzar el 
coneixement sobre l'impacte de la dieta en 
el benestar del cos i la ment. 

                

76 Difusió al municipi de la guia 
d'alimentació. 

                

77 Campanya per a conscienciar sobre els 
desavantatges de l'automedicació. 

                

78 
Promoció i difusió de campanyes 
sanitàries en prevenció de malalties i 
vacunació. 

                

79 

Difusió de tríptics sobre el quadre 
simptomàtic de l'aturada 
cardiorespiratòria femenina i altres 
malalties feminitzades. 

                

80 
Campanya de lluita contra les MTS per 
tractar la conscienciació de la població 
jove. 

                

81 Realitzar un taller sobre relacions sexuals 
en el marc de la salut sexual.                 

82 Disseny i difusió de tríptics amb 
informació sobre MTS, fórmules 
anticonceptives i explicació dels serveis 
públics que disposen de competències en 
aquestes àrees, adreçats a la població jove 
del municipi. 

                

83 Configuració d’un espai en el qual les 
dones del municipi puguen parlar 
lliurement sobre salut sexual amb la 
participació d'una persona especialitzada 
en sexualitat que el dinamitze. 
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La duració de la implementació del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Alcúdia serà de 

quatre anys, el període 2021-2024: 

 

• Primer any: de gener de 2021 a gener 2022 

• Segon any: de gener de 2022 a gener de 2023 

• Tercer any: de gener de 2023 a gener de 2024 

• Quart any: de gener de 2024 a desembre de 2024 

 

L'objectiu d'aquesta temporització és ser realista per tal d'aconseguir un impacte 

important mitjançant les accions contemplades. En conseqüència, s'ha de tractar de 

complir perquè això incrementaria les possibilitats d'èxit del pla. Tanmateix, el mateix 

període establert permet una flexibilitat que també ha de ser aprofitada per les possibles 

contingències. 

 

El principal objectiu d'aquest apartat i fase del pla és assegurar el compliment de les 

accions que havien sigut pensades. La manera d'aconseguir-ho és la realització 

d'informes anuals. Tanmateix, també s'estableix l'elaboració d'un informe d'avaluació 

final, que té com a fi la recollida dels anteriors informes, per tal de fer una valoració i, 

especialment, plantejar millores futures. 

 

El seguiment i l’avaluació del I Pla d'Igualtat de l'Alcúdia es farà mitjançant la següent 

temporització: 

 

Primer informe de seguiment gener 2021–gener 2022 

Segon informe de seguiment gener 2022 - gener 2023 

Tercer informe de seguiment gener 2023 - gener 2024 

Quart informe de seguiment gener 2024 - desembre 2024 
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Avaluació Final desembre  2024 

 

Procediment de seguiment del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència 
de Génere de l’Alcúdia  
 

Al final de cada any es farà un informe que arreplegue tota la informació sobre les 

accions que s'hagen realitzat, així com els objectius que s'aconseguisquen. Tot això amb 

els criteris que es plantegen a continuació: 

1. Respecte al total d'accions realitzades: 

• Eficàcia: es valorarà si l'acció ha tingut algun efecte positiu o no, al municipi. 

• Metodologia: les persones que hagen participat faran una valoració del procés 

metodològic que s'haja utilitzat per a cada acció. 

• Impacte: s'avaluarà si l'acció ha produït algun efecte i la mesura d'aquest. 

• Recursos Humans: es valorarà l'adequació d'aquests a les accions realitzades. 

• Materials utilitzats: es farà una anàlisi per veure si els materials utilitzats 

s'adeqüen a les accions realitzades. 

• Temporalització: es farà una anàlisi per a avaluar si el temps que s'ha dedicat a 

cada acció és l'idoni o si cal realitzar alguna modificació. 

2. Objectius aconseguits: 

• Cada acció del pla va d'acord amb un objectiu. Aleshores es farà una avaluació 

per veure si els objectius s'han complit. En aquest sentit, s'utilitzaran criteris de resultats 

obtinguts, així com l'impacte que cadascun ha aconseguit i l'eficàcia d'aquests. 

El fet de plantejar aquests informes ens serveix per a tindre una font d'informació que 

ens permeta veure l'estat d'implementació del pla. D'aquesta manera, aconseguim un 

seguiment instantani del procés. En aquest sentit, suposa un avantatge perquè podem 

modificar totes les accions que no estan aconseguint els objectius que s’havien 
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determinat, a més de millorar les que sí que estan aconseguint efectes positius. Per tant, 

aporta vitalitat al pla d'igualtat. 

 

Informe d’Avaluació Final del I Pla Municipal d’Igualtat i Contra la Violència 
de Gènere de l’Alcúdia  
 
El document d'avaluació final consta dels tres anteriors informes, i finalitza la vigència 

del pla d'igualtat. El contingut d'aquest consta de tots els anteriors informes que havien 

sigut realitzats per cada any d'implementació. 

 

L'objectiu principal del document és mesurar els efectes globals que ha tingut el pla 

sobre la realitat del municipi. En aqueix sentit, fer un informe final du a un procés de 

reflexió sobre les errades del pla, les possibles millores, les funcionalitats del 

desenvolupament del pla, quins objectius s'han complit, quins no, així com les possibles 

causes de per què no s'han aconseguit. Al mateix temps, aquest document ha de ser 

elaborat de forma conjunta per l'equip tècnic, l’administratiu i els diferents agents 

implicats. 

 

Tot aquest procés serveix per a generar una informació que serà de molta rellevància per 

a fer accions futures en matèria d'igualtat a l'Alcúdia. D'aquesta manera s'aprofitarà tot 

el coneixement generat en la duració del pla, que romandrà i serà de molta utilitat en el 

futur per a realitzar accions més potents i eficients. 

 

Aquests indicadors seran avaluats a l'informe: 

 

1. Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Alcúdia en relació amb els objectius 

- Consecució dels objectius 

- Participació d'agents socials 

- Eficàcia i eficiència 

 

2. Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Alcúdia en relació amb les accions 

- Transversalitat de les accions 

- Eficàcia i eficiència 
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- Impacte de les accions 

- La qualitat d'aquestes 

 

3. Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Alcúdia en relació amb l'impacte. 

- Impacte del pla d'igualtat en el municipi 

- Factors externs que han afavorit la implementació del pla 

- Factors externs que han dificultat la implementació del pla 

 

4. Resultats del I Pla Municipal d'Igualtat de l'Alcúdia en referència a la proposta de 

millora. 

- Proposta de millora dels objectius 

- Proposta de millora de les accions 

- Proposta de millora en la metodologia 

- Proposta de millora per una major eficàcia 
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