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PRESENTACIÓ

Josep Vicent Garcia i Tamarit.
Alcalde de La Pobla de Vallbona.
Hui comencem un nou camí al nostre municipi, la posada en
marxa del I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes suposa
un pas endavant en la lluita per la igualtat de gènere i per la
eradicació de totes les violències contra les dones, on cada
una de les persones que conformem el nostre poble hem de
jugar un paper essencial. Totes i tots som un motor de canvi
per a construir la població igualitària que desitgem.
El present Pla Municipal d’Igualtat constata el compromís del consistori i de tot el nostre
municipi amb la igualtat de gènere, com alcalde, em sent profundament agraït amb totes les
persones que l’han fet possible, des de la ciutadania implicada en la seua elaboració fins al
personal tècnic del nostre ajuntament. Aquest projecte naix d’una reflexió col·lectiva, el que
garanteix que siga un fidel reflex del nostre municipi i que açò ens ajude a assolir els objectius
igualitaris marcats.
La societat actual es troba en un moment de canvi profund, per aquest motiu, aquesta ocasió
és sensacional per a contribuir a que el futur que desitgem es faça realitat. Així, aquest Pla
Municipal d’Igualtat té per objectiu marcar les línies d’actuació en aquest camí cap a eixe futur
igualitari que col·lectivament imaginem.
Ara, comença un apassionant camí cap a la igualtat real de dones i homes a La Pobla de
Vallbona que pretenem aconseguir mitjançant aquest pla i el recolçament de totes les
poblanes i poblans. El seu procés d'implementació durant els pròxims quatre anys ens ajudarà
a revisar actuacions i comportaments que ens allunyen d'aquest objectiu. Així, aquest procés
suposa l'inici d'una transformació social profunda que el consistori pretén propiciar.
Per últim, posar de relleu la necessitat de participació i col·laboració de la ciutadania en totes
les accions previstes que es desenvolupen en el marc d’aquest Pla Municipal d’Igualtat, només
així aconseguirem convertir a La Pobla de Vallbona en un municipi igualitari que actue de
mirall per a molts altres.
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PRESENTACIÓ
PRESENTACIÓ
Maria Regina Llavata i Salavert.
Regidora de Serveis Socials, Educació i Drets Civils.
La nostra societat es troba actualment en un moment de
completa ebullició en molts assumptes en general i en igualtat
de gènere en particular. Aquesta és la situació indicada per a
mostrar que la realitat de les dones encara, al segle XXI,
continua sense diferenciar-se excessivament de les condicions
en les que es trobaven les generacions anteriors.
Per desgràcia, les dones continuen vegent-se a elles mateixes dins d’una societat en la que no
tenen les mateixes oportunitats que gaudeixen els homes. Nosaltres, les dones, continuem
abocades a sobreviure en una societat patriarcal que no té en compte les nostres necessitats i
reivindicacions com hauria de ser.
Des de la regidoria d’igualtat i drets civils, ens neguem a perpetuar aquesta situació ni un
minut més, ha arribat l’hora de posar-nos en marxa per a caminar cap a un futur igualitari que
no hauria d’ajornar-se més. Per aquest motiu, m’enorgulleix presentar el I Pla Municipal
d’igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona, fruit d’una reflexió col·lectiva que ha dut
a terme el municipi i que ens ha permés donar veu a la ciutadania sobre aquesta qüestió.
Si hi ha alguna cosa a destacar, sense dubte és el procés de participació ciutadana
desenvolupat al municipi per a donar veu i escoltar aquelles opinions, impressions,
percepcions i idees que la ciutadania té sobre la igualtat de gènere i com assolir la seua inclusió
al municipi.
M’agradaria agrair a totes aquelles persones que han dedicat el seu temps i esforç a dur cap a
endavant aquest projecte, tant a les ciutadanes i ciutadans que ens han aportat la seua visió,
com al funcionariat i personal tècnic que amb al seua dedicació han permès desenvolupar
aquest projecte.
Ara és el moment de seguir treballant colze a colze per a que aquest pla provoque els efectes i
les transformacions socials que desitgem i, per aquest motiu, demane una vegada més la
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vostra col·laboració per a que juntes i junts realitzem totes les accions necessàries per a assolir
el futur igualitari que ens mereixem.
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1. INTRODUCCIÓ

El nostre poble enfonsa les seues arrels en les fèrtils terres que durant segles han fet d’ell un
lloc on establir-se i viure en la naturalesa. Hui, el nostre poble, ha de ser altra vegada terra
fèrtil per a sembrar la llavor d’una nova causa, que és la consecució de la igualtat real de dones
i homes.
Aquesta llavor no és de ràpid creixement, sinó que deu cuidar-se i regar-se tots els dies de
l’any per a que, en un futur pròxim, puguem observar la seua preciosa flor violeta que
inundarà tots les racons del municipi meravellant a totes les persones que vivim en ell.
Aquest es l’objectiu del Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona, fer
del nostre poble un lloc on cada persona puga dur a terme els seus projectes i il·lusions sense
que cap tipus de discriminació de gènere s’interpose en el seu camí.
Per tal d’aconseguir aquest objectiu es essencial que ciutadania i ajuntament treballen junts,
es tracta d’unir esforços i recursos per tal de poder fer del nostre municipi un lloc on no puga
continuar desenvolupant-se el patriarcat. Un patriarcat que ha deixar enrere a moltes dones i
que no pot tindre lloc al nostre poble. Sense la total sintonia de voluntats serà impossible
aconseguir la igualtat de gènere, objectiu col·lectiu que ens em marcat com a societat.
Aquest no és un camí fàcil, trobarem dificultats que tan sols podrem superar si ens mantenim
ferms en la lluita per veure créixer la nostra llavor, i caminarem per avançar cap a un municipi
on la igualtat de gènere siga una realitat.
Una de les principals característiques d’aquest pla és precisament el seu poder per a unir
esforços amb els que puguem construir col·lectivament els objectius compartits i el camí a
seguir per a transformar la societat que ens envolta i fer realitat el municipi igualitari que
imaginem.
El camí a seguir és el Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona, un pla
participat per diversos agents, col·lectius i ciutadania que són el principal actiu per a fer
realitat les objectius fixats. Però, també un pla que naix d’un estudi detallat de les fortaleses
per a afrontar aquest procés i de les debilitats que hem de pal·liar.
Una reflexió profunda i col·lectiva del nostre municipi que serà una peça clau per a garantir
l’èxit de la nostra societat i per a vèncer els obstacles que impedeixen la igualtat real de dones
i homes. Aquest esforç serà recompensat amb la satisfacció de saber que les futures
generacions tindran un futur on cap dona ni cap home haurà enfrontar-se a les barreres que
els rols i estereotips de gènere els imposen per a aconseguir els seus somnis.
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2. FONAMENTACIÓ JURÍDICA

La batalla per aconseguir una societat igualitària i lliure de violències sobre les dones començà
fa dècades, malgrat això, els avanços que s’han anat produint són irregulars i encara persisteix
el masclisme en ella. Existeix una nombrosa legislació tant internacional com nacional que
tracta de frenar les desigualtats de gènere i gràcies a ella, tenim un marc legislatiu extens amb
la finalitat de protegir a les dones d’agressions sexistes i aconseguir un món igualitari.
Les Nacions Unides han abanderat la lluita per la igualtat de gènere i han desenvolupat
diversos tractats internacionals, la finalitat dels quals era protegir a les dones de les diferents
violències que pateixen en el món. La pròpia Declaració Universal dels Drets Humans arreplega
en el seu article 2, que "Tota persona té tots els drets i llibertats proclamades en aquesta
Declaració, sense distinció alguna de raça, color, sexe”, és a dir, dones i homes han de gaudir
en igualtat dels mateixos drets.
L’aposta clara i decidida de les Nacions Unides de treballar per a aconseguir la igualtat de
gènere la trobem amb la realització de les Conferències Mundials Sobre les Dones, iniciades a
Mèxic en 1975. Fruit del treball realitzat en aquesta primera conferencia, naix la Convenció
sobre la Eliminació de totes formes de Discriminació contra la Dona (CEDAW) que estableix,
sense cap tipus de dubte, que els drets humans de les dones han de estar presents en tots els
àmbits de la vida. Aquest document és l'eina mitjançant la qual es comença a articular la lluita
per la igualtat de gènere a nivell internacional i amb ella, les Nacions Unides comencen a instar
als estats a incloure a les seues agendes polítiques la lluita contra les desigualtats de gènere.
Un dels grans passos donats a nivell internacional va ser la IV Conferencia Mundial Sobre les
Dones realitzada a Pekín l’any 1995, on es va modificar l’estratègia mundial de la lluita per la
igualtat de gènere establint tres conceptes fonamentals com son l’empoderament, el
mainstreming o transversalitat, i la perspectiva de gènere. A partir d’aquest moment es
tractarà d’assolir la igualtat de gènere amb aquestes noves conceptualitzacions.
Tota la preocupació internacional al voltant d’aquesta qüestió ha produït una cristal·lització als
estats que a poc a poc, han anat introduint una legislació garant dels drets de les dones i de la
igualtat. En el nostre cas, la legislació comunitària és el fil conductor a través del qual ha
arribat aquesta preocupació al nostre país.
La Unió Europea ha treballat incansablement en aquesta direcció, el que ha suposat una gran
producció normativa en aquest sentit. El primer pas es va donar amb el Tractat de Roma, que
estableix el principi d’igualtat de retribució entre les treballadores i els treballadors per a un
mateix treball. Durant diverses dècades la Unió Europea va arribar a aprovar fins a tretze
directives que tractaven de garantir la igualtat de gènere principalment, en l'àmbit de
l'ocupació. Finalment es va produir una refosa d'aquestes directives en la Directiva 2006/54 /
CE relativa a l'aplicació del principi d'igualtat d'oportunitats i de tracte de dones i homes en
assumptes d'ocupació.
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Inspirat en aquest patrimoni comunitari, l’Estat espanyol ha anat incorporant progressivament
la lluita per la igualtat de gènere en la seua legislació. Com sabem, la Constitució Espanyola
proclama la igualtat com a un dels valors superiors de l’ordenament jurídic i així queda reflectit
a l’article 14 que estableix que “Els espanyols son iguals davant la llei, sense que puga prevaler
discriminació alguna per motiu de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra
condició o circumstància personal o social”.
Al parlar de legislació garant de la igualtat de gènere, existeix al nostre país un fet que no
podem obviar com és l’aprovació de la Llei Orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures
de Protecció Integral contra la Violència de Gènere, que suposa la primera normativa que
tracta de frenat aquesta lacra social que enfonsa les seues arrels en la desigualtat de les dones
i que a dia de hui, encara suportem.
El segon gran avanç va ser la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de
dones i homes que el seu objectiu és garantir la igualtat de gènere i va suposar un compromís
ferm amb la construcció de la societat igualitària que desitgem aconseguir.
Així mateix, no podem deixar d'esmentar dues lleis fonamentals en el nostre país per al
respecte dels drets de les persones lesbianes, gais, transsexuals i bisexuals com són la llei
13/2005, d'1 de juliol, per la qual es modifica el Codi Civil en matèria de dret a contraure
matrimoni i la llei 3/2007, de 15 de març, reguladora de la rectificació registral de la menció
relativa al sexe de les persones.
La nostra comunitat autònoma no ha estat aliena a aquesta creació de legislació a tots els
nivells i va apostar fortament per l'objectiu compartit de crear una societat igualitària. Així, va
elaborar la seua pròpia legislació per tractar d'unir esforços en aquesta lluita i el resultat va ser
la llei 9/2003, de 2 d'abril, de la Generalitat, per a la Igualtat entre Dones i Homes i la llei
7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre la Dona en
l'Àmbit de la Comunitat Valenciana.
Finalment, el municipis aporten el seu màxim valor a aquesta causa, que no és altra que la
seua proximitat a la ciutadania, i mitjançant la creació de plans municipals d'igualtat, desitgen
remoure els obstacles que puguen haver-se generat a la localitat o municipi que impedisquen
la consecució del nostre objectiu. Per això, és el moment d'unir esforços per assolir un futur on
dones i homes convisquen en igualtat.
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3. PRINCIPIS FONAMENTADORS

Qualsevol Pla d’Igualtat és la plasmació de la filosofia igualitària per la que es regeix o desitja
regir-se una població on la principal aspiració és que el seu territori siga un espai on cada
persona puga realitzar-se sense que cap obstacle, basat en el gènere, s’interpose.
No obstant, elaborar i implementar un pla municipal d’Igualtat per a assolir aquest objectiu és
una dura tasca on moltes voluntats han de trobar punts en comú per tal de treballar en la
mateixa direcció. És per aquest motiu que han de establir-se certs principis fonamentadors que
constituïsquen el ciment d’aquest punt de trobada que és el propi pla.
Els principis fonamentadors són el punt de partida i a la vegada també, les normes que totes
les persones implicades en el pla municipal han de respectar i utilitzar per a aconseguir els
acords necessaris que permeten, en primer lloc, elaborar un pla i després, la seua
implementació. És per aquest motiu que no podran realitzar-se actuacions que trenquen
l’acceptació i el respecte tàcit dels següents principis.
-

Igualtat de tracte de dones i homes: suposa l’absència de tota discriminació, directa o
indirecta, per raó de sexe, i, especialment, les derivades de la maternitat, l’ assumpció
d’obligacions familiars i l’estat civil.1

-

Igualtat d’oportunitats: és aquella situació en la que tant dones com homes tenen
similars oportunitats vitals per a desenvolupar-se com persones sense que els rols o
estereotips de gènere coarten eixe desenvolupament o suposen un impediment per a
aconseguir els seus objectius.

-

Perspectiva de gènere: consisteix en observar i analitzar la realitat detectant els
desequilibris existents en les relacions entre dones i homes. Una actuació municipal
sensible al gènere deu d’incorporar la perspectiva de gènere en el procés de presa de
decisions.

-

Transversalitat: aquest concepte s’encunya a la Quarta Conferencia Mundial Sobre la
Dona realitzada a Pekín en 1995. Suposa un canvi radical en l’estratègia per a la
consecució de la igualtat de gènere a nivell mundial. La transversalitat consisteix en la
integració de la perspectiva de gènere en l’elaboració de les polítiques públiques. De
tal manera que en totes les àrees o polítiques s’hajen de tindre en consideració les
condicions de partida de dones i homes per a la correcta adequació de les actuacions
municipals a la realitat d’unes i altres.

-

Diàleg: consisteix en la discussió d’idees entre vàries persones, expressades des del
respecte, on es tracta de persuadir a les demes per a assolir consensuar una postura
que serà defensada per totes les persones.

1

Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Butlletí Oficial de
l'Estat. Madrid. Espanya, 23 de març de 2007.
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-

-

Acord: una vegada transcorreguda la discussió d’idees, és el moment d’abordar els
punts comuns de les diferents postures i assolit un acord. L’acord és una decisió presa
entre vàries persones que suposa l’acceptació d’un posicionament davant d’una
determinada problemàtica.
Coresponsabilitat i conciliació de la vida laboral, personal y familiar: és molt important
de tenir en compte la necessitat de repartir les responsabilitats familiars de manera
equilibrada entre dones i homes, el que fa que siga necessari actuar sempre en favor
de la conciliació de la vida laboral, personal y familiar ja no sols per a les dones, sinó
també per als homes.

-

Llenguatge inclusiu: és essencial per tal de construir una societat igualitària fer un ús
inclusiu del llenguatge tractant d’evitar possibles repeticions dels estereotips de
gènere existents a la realitat social.

-

Participació ciutadana: és l’eina a través de la qual la ciutadania deixa de ser una mera
observadora en el procés de presa de decisions i passa a ser una actriu protagonista
que co-decideix amb la resta d’actors sobre les polítiques públiques municipals.

-

Polítiques públiques d’igualtat: són aquelles polítiques que tenen per objectiu garantir
el principi d’igualtat de tracte que trobem a l’article 3 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22
de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
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4.1 INFORME DE CONTEXTUALITZACIÓ MUNICIPAL

4.1.1 DIAGNÒSTIC SOCIO-DEMOGRÀFIC
A 1 de gener de 2016 La Pobla de Vallbona comptava amb una població total de 23.403
persones, de les quals un 50,47% eren homes y un 49,53% dones:
Gràfic 1.1) Percentatge de població segons sexe a 1 de gener de 2016

50,47%

49,53%

Dones
Homes

Font: INE. Elaboració pròpia.
Aquesta lleugera superioritat numèrica és una tendència que es porta mantenint en el
municipi, almenys, durant l'espai temporal comprès entre els anys 2010 i 2016, a pesar que
l'increment del nombre de dones en aquest període (que augmenten en 1.241 persones entre
els anys 2010 i 2016) haja estat superior al creixement del nombre d'homes (que augmenten
en 1.051 persones entre els anys 2010 i 2016):
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Gràfic 1.2) Evolució de la població segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.

Concretament, si s'atén a la població de La Pobla de Vallbona segons sexe i edat, s'observa que
el nombre de dones només comença a ser lleugerament superior al dels homes entre les
persones que tenen de 70 anys i més, a causa de la feminització de l'envelliment de les
societats occidentals motivat per la major esperança de vida de les dones.
Gràfic 1.3) Població segons sexe i edat a 1 de gener de 2016.
Piràmide poblacional
Més de 99
1
95-99
5
90-94
19
85-89
73
80-84
142
75-79
236
70-74
262
65-69
380
60-64
517
55-59
664
50-54
883
45-49
1097
40-44 1287
35-39 1236
30-34
872
25-29
614
20-24
576
15-19
605
10-14
786
5-9
833
0-4
723

3
15
92
150
220
255
298
370
525
649

Dones
803
988

Homes

1.233
1.208
829
593
536
561
764
819
681

Font: IVE. Elaboració pròpia.
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Apuntar també pel que fa a la població segons sexe i edat de La Pobla de Vallbona que, a 1 de
gener de 2016, per al cas dels dos sexes, el nombre de persones menors de 14 anys era
superior a les quals tenien entre 15 i 29, edat a partir de la qual s'observa un increment de
persones, que comença a disminuir progressivament a partir de la població de 44 anys i més
(Gràfic 1.3)), mantenint-se, entre els anys 2005 i 2015, un creixement anual vegetatiu de la
població positiu per a tots dos sexes, la qual cosa indica que el nombre de xiquetes i xiquets
nascuts en la localitat ha sigut superior al de les persones faltades:

Gràfic 1.4) Evolució del creixement anual vegetatiu de la població
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Centrant l'atenció en les defuncions esdevingudes en la localitat en funció del sexe, apuntar,
en primer lloc, que mentre que per al cas dels homes aquestes han disminuït lleugerament
durant la dècada compresa entre 2005 i 2015 (passant de 70 a 66 homes faltats a l'any), per al
cas de les dones han augmentat lleugerament (passant de 53 a 65 dones faltades a l'any):

Gràfic 1.5) Evolució de las defuncions segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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A més, coincidint amb la tendència general en mortalitat en funció del sexe, el nombre
d'homes morts va ser superior al de dones mortes durant tot el període analitzat, excepte en
els anys 2008 i 2011, quan el nombre de defuncions femenines va superar a les masculines, i
en els anys 2009 i 2010 quan es va registrar el mateix nombre de morts de dones i homes.
En qualsevol cas, les diferències observades entre el nombre de dones i homes faltats no són
significatives.
Si s'atén al Gràfic 1.6), que recull l'evolució d'alguns indicadors demogràfics, pot observar-se
que l'índex d'envelliment va descendir 7,4 punts percentuals entre 2006 i 2010, encara que va
tornar a incrementar a partir d'aquesta data, aconseguint en 2016 un valor de 2,9 punts
percentuals menys que el de 10 anys abans.
L'índex de maternitat, per la seua banda, va experimentar un lleuger increment entre 2006 i
2012 –passant del 24,2% al 26,6%- data a partir de la qual comença a descendir arribant en
2016 a un valor lleument inferior al de 2006.
Quant a les taxes de dependència de la població menor de 16 anys i la de major de 64 anys,
durant la dècada compresa entre 2006 i 2016 la primera s'ha mantingut entorn d'12,3 i 15,5
punts percentuals per sobre de la segona.
Així mateix, mentre que la taxa de dependència de la població menor de 16 anys ha
experimentat un subtil increment entre el període analitzat (passant del 27,3% en 2006 al
30,3% en 2016); la taxa de dependència de la població major de 64 anys s'ha mantingut
pràcticament estable, encara que va descendir lleugerament entre 2006 i 2010, per tornar a
incrementar a partir d'aquest any.
Gràfic 1.6) Evolució indicadors demogràfics
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Tornant a la composició de la població de La Pobla de Vallbona, i incorporant ara la variable
nacionalitat, apuntar que a 1 de gener de 2016 el 6,7% de les persones residents en la localitat
eren de nacionalitat estrangera enfront d'un 93,3% de les de nacionalitat espanyola:
Gràfic 1.7) Percentatge de la població segons nacionalitat a 1 de gener de 2016
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Més concretament, com s'observa en el Gràfic 1.8), el 3,45% de dones i el 3,25% dels homes
eren de nacionalitat estrangera, mentre que el 46,08% de dones i el 47,22% d'homes de
nacionalitat espanyola:
Gràfic 1.8) Percentatge de la població segons sexe y nacionalitat a 1 de gener de 2016
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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És a dir, que mentre que per al cas de la població de nacionalitat espanyola el nombre d'homes
és superior al de dones en 1,14 punts percentuals, entre les persones de nacionalitat
estrangera el nombre de dones és superior al d'homes en 0,2 punts percentuals.
Aquesta lleugera superioritat numèrica del nombre de dones estrangeres enfront del d'homes
estrangers és una característica que únicament es presenta a partir de l'any 2015, ja que entre
2010 i 2014 el nombre d'homes estrangers ha estat superior al de les dones estrangeres (Gràfic
1.9)), si bé és cert que aquesta diferència ha anat atenuant-se al llarg del període analitzat:
Gràfic 1.9) Evolució del nombre de dones i homes de nacionalitat estrangera
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
A més, durant els anys 2010 i 2015 es va produir una disminució del nombre de persones
estrangeres –exceptuant l'any 2012, quan el nombre de dones i homes de nacionalitat
estrangera va experimentar un lleuger increment-, que va ser més destacat en el cas dels
homes (que passen de 979 l'any 2010 a 807 l'any 2016) que en el cas de les dones (que passen
de 861 dones de nacionalitat estrangera en 2010 a 807 en 2016) (Gràfic 1.9)).
Aquest descens més pronunciat en el nombre d'homes de nacionalitat estrangera enfront del
de les dones podria venir dau per una confluència de factors com són la destrucció d'ocupació
en sectors tradicionalment masculinitzats en major mesura que els tradicionalment
feminitzats, el fet que les dones immigrants desenvolupen ocupacions en economia
submergida, que solen ser més resistents a les fluctuacions econòmiques, en major mesura
que els homes, així com l'establiment del nucli familiar al territori de destinació, que sol
provocar l'arrelament de les mares a la localitat en qüestió, sent els homes els que retornen al
lloc d'origen en major mesura que les dones.
D'altra banda, com ja s'ha apuntat, a 1 de gener de 2016 a La Pobla de Vallbona el nombre
d'homes era superior al de les dones en totes les edats, excepte entre les persones d'edats
avançades.
Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

23

Això és una cosa que succeeix tant per al cas de la població de nacionalitat espanyola com de
la de nacionalitat estrangera, tal com recull el Gràfic 1.10) i en el qual pot observar-se la
superioritat del nombre de dones enfront del d'homes en el grup poblacional de 65 anys o
més:
Gràfic 1.10) Percentatge de la població segons sexe, edat i nacionalitat a 1 de gener de 20152
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Font: INE. Elaboració pròpia.
El nombre superior de dones respecte al d'homes és una cosa que també s'observa entre la
població estrangera d'entre 16 i 64 anys, mentre que per al cas de les persones espanyoles
d'aquest grup d'edat el nombre d'homes supera al de les dones.
Per la seua banda, entre les persones menors de 16 anys, tant de nacionalitat espanyola com
estrangera, el nombre d'homes supera al de les dones de la seua mateixa nacionalitat.
Quant a la procedència de les persones de nacionalitat estrangera residents a La Pobla de
Vallbona, a 1 de gener de 2016 el 3,9% de la població total procedia de la Unió Europea, el 1%
d'Àfrica, el 1% del continent americà, el 0,4% de l'Europa No Comunitària i el 0,43% d'Àsia,
Oceania i apàtrides:

2

2015 és la data més propera per la qual s’han trobat dades municipals, oficials i públiques,
diferenciades per sexes relatives a la població de La Pobla de Vallbona segons sexe, edat i nacionalitat.
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Gràfic 1.11) Percentatge de població estrangera –sobre la població total resident en La Pobla
de Vallbona- segons sexe i lloc de procedència a 1 de gener de 2016
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Respecte a la procedència de les dones de nacionalitat estrangera, la procedència més
important és la Unió Europea, seguida d’Amèrica, Àfrica, i Europa no comunitària i Àsia,
Oceania i apàtrides, mentre que per al cas dels homes les úniques variacions són que la tercera
procedència més important és Àfrica i la quarta Amèrica (Gràfic 1.11)).
Quant a les diferències entre el nombre de dones i homes de la mateixa procedència,
s'observa que per al cas de les persones procedents de la Unió Europea, de l'Europa No
Comunitària i d'Amèrica el percentatge de dones és superior al d'homes, mentre que el
nombre d'homes de procedència africana supera al de les dones africanes, sent els
percentatges d'homes i dones procedents d'Àsia, Oceania i apàtrides el mateix (Gràfic 1.11).
L'evolució entre els anys 2010 i 2016 del nombre de dones i homes de nacionalitat estrangera
en funció de la seua procedència també reflecteix diferències entre tots dos sexes:
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Gràfic 1.12) Evolució del nombre d’homes de nacionalitat estrangera segons la seua
procedència
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Gràfic 1.13) Evolució del nombre de dones de nacionalitat estrangera segons la seua
procedència

600
542

541

567

558
510

500

490

478

Unió Europea

400

Europa no
comunitària

300

Àfrica

200

Amèrica
156

100
0

82
59
22

2010

144
79
49
19

2011

138

148

144

96
60
29

93
62
35

97

2012

2013

130
88
62
39

55
38

2014

2015

145
89
54
41

Àsia, Oceanía y
apàtrides

2016

Font: IVE. Elaboració pròpia.
Així doncs, mentre que entre els anys 2010 i 2016 incrementa lleugerament el nombre
d'homes de procedència asiàtica, oceànica i apàtrides i disminueix el nombre d'homes de la
resta de procedències estrangeres (Gràfic 1.12)); en el cas de les dones augmenten les
procedents d'Àsia, d'Oceania i apàtrides i també d'Àfrica, mentre que disminueix el nombre de
les procedents de la Unió Europea, d'Amèrica i de l'Europa No Comunitària (Gràfic 1.13)).
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Aquestes diferències entre el nombre de persones de nacionalitat estrangera en funció del seu
sexe i del seu lloc de procedència possiblement vengen donades pels sistemes culturals de
cada país d'origen, així com per la segmentació del mercat laboral en funció del sexe també
existent a La Pobla de Vallbona.
Pel que fa a les nacionalitats concretes més importants a La Pobla de Vallbona per nombre de
persones estrangeres procedents de les mateixes (Gràfic 1.14), destaca notablement el
nombre de dones i homes procedents de Romania (1,12% i 1,08% respectivament) i del Marroc
(0,34% dones i 0,40% homes):
Gràfic 1.14) Percentatge de població estrangera –sobre la població total resident en La Pobla
de Vallbona- segons sexe i principals nacionalitats a 1 de gener de 20153

Font: INE. Elaboració pròpia.
A aquestes procedències li segueixen, per al cas de les dones, Itàlia (0,16%), Regne Unit
(0,15%), França i Xina (0,14% cadascuna), Ucraïna (0,11%) i Colòmbia (0,10%); mentre que per
al cas dels homes li segueixen, Itàlia (0,19%), França (0,14%), Regne Unit (0,12%), Xina (0,11%) i
Alemanya (0,10%).
Quant al lloc de naixement de la població resident a La Pobla de Vallbona, a 1 de gener de
2016, predominava la població, tant en el cas de les dones com en el dels homes, nascuda a un
municipi de la província de València però diferent al de La Pobla de Vallbona, seguida de la
població originària de La Pobla de Vallbona, d'aquella nascuda a una Comunitat Autònoma
diferent a la Valenciana, de la nascuda a l'estranger, i finalment, de la nascuda a la Comunitat
Valenciana però en una província diferent a la de València:

3

2015 és la data més propera per la qual s’han trobat dades municipals, oficials i públiques,
diferenciades per sexes relatives a la població de La Pobla de Vallbona segons sexe i principals
nacionalitats.
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Gràfic 1.15) Població segons sexe i lloc de naixement a 1 de gener de 2016
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Centrant l'atenció en les diferències entre el nombre de dones i homes del mateix lloc de
naixement i residents a La Pobla de Vallbona (Gràfic 1.15)), s'observa que el nombre d'homes
és superior al de les dones de la mateixa procedència en els casos de les persones nascudes a
una Comunitat Autònoma diferent a la Valenciana, en un municipi de la província de València
però diferent al de La Pobla de Vallbona i La Pobla de Vallbona; mentre que el nombre de
dones és superior al dels homes en els casos de les persones nascudes a l'estranger i a la
Comunitat Valenciana però en una província diferent a la de la València.
Pel que fa a l'evolució del saldo migratori de La Pobla de Vallbona, durant la dècada compresa
entre els anys 2005 i 2015 s'ha mantingut positiu en el cas de tots dos sexes, la qual cosa
evidencia que el nombre de persones que han arribat a la localitat ha estat superior al de les
quals han sortit de la mateixa, si bé és cert que aquesta diferència entre el nombre de
persones que arriben respecte de les quals es van ha anat disminuint amb el pas dels anys,
especialment en el cas dels homes, que passa d'un diferència de 449 persones l'any 2005 a 202
persones en el 2015, mentre que en el cas de les dones aquesta diferència passa de 402
persones en 2005 a 245 l'any 2015 (Gràfic 1.16)).
Amb tot, a pesar que entre els anys 2005 i 2014 la tendència és un acostament entre el
nombre de persones que arriben a la localitat respecte a les quals l'abandonen, aquesta
diferència incrementa de manera destacada entre els anys 2014 i 2015:
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Gràfic 1.16) Evolució saldo migratori segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
En qualsevol cas, si s'atén al saldo migratori específic en funció de les diferents destinacions i
procedències, s'observa que el saldo migratori intern (Comunitat Valenciana) contínua sent
positiu en el cas de tots dos sexes (Gràfic 1.17)), mentre que els saldos migratoris externs (el
de fora de la Comunitat Valenciana i de l'estranger) aconsegueixen en alguns períodes valoris
negatius (Gràfics 1.18 i 1.19)), evidenciant un nombre superior de persones que abandonen la
localitat cap a territoris de fora de la Comunitat Valenciana i cap a l'estranger enfront del
nombre de persones que arriben a La Pobla de Vallbona d'aquestes mateixes procedències.
Gràfic 1.17) Evolució saldo migratori intern (Comunitat Valenciana) segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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Gràfic 1.18) Evolució saldo migratori extern (altres Comunitats Autònomes diferents a la
Valenciana) segons sexe
50
40

38

30

29

20

35
29

26

22

19

16

10

18
10

8
1

0

11

6

Dones

-2

-8

-10

9

4

Homes

-10
-16

-18

-20

-27

-30
-40
2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Font: IVE. Elaboració pròpia.
Gràfic 1.19) Evolució saldo migratori extern (estranger) segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Així doncs, pel que fa a l'evolució dels saldos migratoris interns femení i masculí (Gràfic 1.17)),
encara que es mantenen positius durant la dècada compresa entre els anys 2005-2015,
s'observa un descens important de tots dos saldos entre 2006 i 2007 i un increment important
dels mateixos entre 2007 i 2008, data a partir de la qual tornen a descendir (exceptuant l'any
2010 en el qual el saldo migratori femení incrementa lleugerament i l'any 2012 en el qual ho fa
el saldo migratori masculí), mentre que l'any 2013 els saldos migratori femení i masculí
incrementen de nou, encara que sense arribar d’aconseguir els valors de l'any 2005, la qual
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cosa indica que tornen a incrementar-se les diferències entre el nombre de persones
procedents de la Comunitat Valenciana que arriben a la localitat pel que fa a les quals passen a
residir a altres municipis de la mateixa.
D'altra banda, si s'atén al saldo migratori extern (fora de la Comunitat Valenciana) (Gràfic
1.18)), pot observar-se com durant els anys 2012 i 2013 van ser més les dones que es van
marxar de La Pobla de Vallbona per residir a altres municipis d'una Comunitat Autònoma
diferent a la Valenciana que les que van arribar a la localitat també procedents d'una altra
Comunitat Autònoma; mentre que en el cas dels homes, aquest fenomen es va donar en els
anys 2006, 2010, 2012 i 2015.
A més, com succeïa per al cas del saldo migratori intern, també entre 2005 i 2015 la diferència
entre el nombre de persones que arriben a la localitat des d'altres Comunitats Autònomes pel
que fa a les quals l'abandonen es redueix, especialment en el cas dels homes (Gràfic 1.18)).
També per al cas del saldo migratori estranger (Gràfic 1.19)) s'observa un major nombre de
dones que es marxen a l'estranger pel que fa a les quals arriben a La Pobla de Vallbona des de
fora d'Espanya en els anys 2010 i 2014 i, en el cas dels homes durant els anys 2010, 2012, 2013
i 2014; així com una disminució dels valors del saldo migratori aconseguits en 2005 pel que fa
als de 2015 (que per al cas dels homes passen de 70 a 54 i en el de les dones de 86 a 55).
Finalment, cal fer referència a algunes de les diferències entre dones i homes de la població de
La Pobla de Vallbona en relació amb diferents aspectes sòcio-demogràfics, com són l'estat civil
i el nivell d'estudis.
Així doncs, pel que fa a l'estat civil de la població, en 20114 el nombre d'homes solters era
superior al de les dones en 1.140 persones, mentre que el nombre de dones i homes casats es
mantenia molt similar. A més, mentre que el nombre d'homes solters (5.294) era lleugerament
superior al d'homes casats (5.222), el nombre de dones casades (5.213) superava en 1.059
persones al de les solteres (4.154):

4

2011 és la data més propera per la qual existeixen dades municipals, oficials i públiques, diferenciades
per sexes relatives a l’estat civil de la població de La Pobla de Vallbona.
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Gràfic 1.20) Població segons sexe i estat civil (any 2011)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Quant als divorcis i les separacions, en 2011 les dones divorciades superaven en 104 persones
als homes amb el mateix estat civil. A més, el nombre de dones divorciades (404) també era
superior al de dones separades (238), estat civil aquest últim que no es pot comparar entre
sexes davant la inexistència de dades relatives a homes separats.
Finalment, el nombre de dones vídues (722) era considerablement superior al d'homes vidus
(174), a causa de la feminització de l'envelliment que dóna lloc al fet que les dones
sobrevisquen als seus marits.
Pel que fa al nivell d'estudis de dones i homes residents a La Pobla de Vallbona, a 11 de
novembre de 2016, destacava, per al cas ambdos sexes, el nombre de persones amb estudis
secundaris (EGB/ESO) (19,81% de dones i 22,16% d'homes), seguida d'aquelles que no havien
acabat l'educació primària (11,13% de dones i 10,59% d'homes), de les quals disposaven d'un
títol de FPII (9,09% de dones i 8,05% d'homes), de les quals havien realitzat BUP/COU (4,01%
de dones i 4,41% d'homes) i, per al cas de les dones, de les quals havien realitzat estudis
universitaris conduents a l'obtenció de llicenciatures (1,62%) i, amb un percentatge una mica
inferior, de les dones diplomades (1,52%); i per al cas dels homes dels quals havien realitzat
estudis universitaris conduents a l'obtenció de diplomatures (1,49%) i, amb un percentatge
bastant similar, dels homes llicenciats (1,47%)(Gràfic 1.21)).
Finalment, es troben aquelles persones que disposen d'un títol de FPI (1,41% de dones i 1,33%
d'homes) i les que no llegeixen ni escriuen o ho fan amb dificultat (0,71% de dones i 0,63%
d'homes):
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Gràfic 1.21) Percentatge de la població major de 16 anys segons sexe i nivell d’estudis a 11
de novembre de 20165
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Font: Padró de l’Ajuntament de La Pobla de Vallbona. Elaboració pròpia.
Aquestes dades, revelen el nombre superior de dones amb estudis universitaris (3,14%) i de
formació professional (10,5%) respecte al nombre d'homes amb el mateix nivell de formació
(3,11% amb estudis universitaris i 9,38% amb estudis de formació professional), si bé és cert
que la diferència entre el nombre de dones i homes amb estudis universitaris és lleu,
especialment entre les persones diplomades.
Amb tot, si a La Pobla de Vallbona el nombre de dones amb estudis superiors (universitaris i de
formació professional) és superior al dels homes amb aquest mateix nivell de formació, també
hi ha un lleuger nombre superior de dones que no ha finalitzat els seus estudis d'educació
primària i que no llegeix ni escriu o que ho fa amb dificultat (11,84%) respecte al nombre
d'homes amb aquest nivell educatiu (11,22%), sent els únics nivells formatius en els quals el
nombre d'homes és superior al de les dones el corresponent a EGB/ESO (22,16% d'homes i
18,81% de dones) i a BUP/COU (4,01% d'homes i 4,41% de dones).

5

Dades orientatives a causa de què la formació no és una dada que la població solga actualitzar al Padró
Municipal.
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Aquesta és una pauta que s'observa també l'any 20116 (Gràfic 1.22)), ja que el nombre de
dones amb estudis de tercer grau (13,71%) superava al dels homes amb el mateix nivell
educatiu (10,20%), però també era lleugerament superior el nombre de dones amb estudis de
primer grau (5,63%) que el d'homes amb aquest mateix nivell d'estudis (5,43%), així com el
nombre de dones sense estudis (3,41%) enfront del d'homes sense estudis (2,15%), mentre
que el nombre d'homes amb estudis de segon grau (33,06%) superava al de les dones amb
aquest mateix nivell de formació(26,42%):
Gràfic 1.22) Percentatge de la població major de 16 anys segons sexe i grau de nivell
d’estudis (any 2011)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Aquestes dades sobre el nivell d'estudis en funció del sexe, que mostren un nombre superior
de dones que d'homes amb estudis de tercer grau, però també una superioritat numèrica de
dones sense estudis i/o amb estudis bàsics respecte al d'homes amb aquest mateix nivell
educatiu, possiblement siguen un reflex del contrast en la igualtat d'oportunitats en l'accés a
l'educació en funció del sexe, en el sentit que és considerable que el nombre superior de
dones sense estudis i/o amb estudis bàsics es corresponguen al nivell educatiu de dones
d'edats avançades, que van sofrir les pressions socials i les conseqüències d'un sistema que
prioritzava l'accés a l'educació dels homes, relegant a les dones a l'àmbit domèstic des d'edats
primerenques, mentre que en l'actualitat l'accés de dones i homes als estudis obligatoris es
produeix en certes condicions d'igualtat i la tendència general és que elles continuïn els seus
estudis superiors en major mesura que els homes, com també evidencien les dades sobre el
nivell d'estudis de la població de La Pobla de Vallbona.

6

2011 és la data més propera per la qual existeixen dades municipals, oficials i públiques, diferenciades
per sexes relatives al grau de nivell d’estudis de la població de La Pobla de Vallbona.
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4.1 INFORME DE CONTEXTUALITZACIÓ MUNICIPAL

4.1.2 DIAGNÒSTIC DEL TEIXIT EMPRESARIAL LOCAL
Centrant l'atenció en el teixit empresarial de La Pobla de Vallbona, aquest està compost per
una majoria d'empreses pertanyents al sector serveis (78,33%), representant les empreses
pertanyents al sector de la construcció el 14,22% del total d'empreses de la localitat i el 7,44%
aquelles l'activitat principal de les quals es correspon al sector industrial:
Gràfic 2.1) Percentatge d’empreses agrupades en sectors segons la seua activitat principal
(any 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Aquesta és una composició que s’està mantenint en la localitat, almenys, durant els últims 5
anys, si bé és cert que des de 2012 el nombre d'empreses del sector serveis ha anat
augmentant progressivament (passant de representar el 72,15% del total d'empreses l'any
2012 al 78,33% en 2016), mentre que les dels sectors de la construcció i industrial han
disminuït, passant de representar les empreses del sector de la construcció el 19,43% del total
de les empreses de la localitat l'any 2012 al 14,22% en 2016, i les del sector industrial el 8,43%
l'any 2012 al 7,44% en el 2016:

Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

35

Gràfic 2.2) Evolució percentatge d’empreses agrupades en sectors segons la seua activitat
principal
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Concretament, pel que fa a l'activitat principal de les empreses del sector serveis de La Pobla
de Vallbona, gairebé la meitat (48,65%) es dedica principalment al comerç, el transport i
l'hostaleria, mentre que el 20,07% es dedica a activitats professionals i tècniques, l'11,06% a
altres serveis personals, el 10,28% a educació, sanitat i serveis socials, el 4,18% a activitats
immobiliàries, el 3,69% a activitats financeres i d'assegurances i el 2,06% a informació i
comunicacions:
Gràfic 2.3) Percentatge d’empreses del sector serveis agrupades segons la seua activitat
principal (any 2016)
Comerç, transport i hostaleria
Informació i comunicacions

11,06%
10,28%
48,65%
20,07%

Activitats financeres i
d'assegurances
Activitats immobiliàries
Activitats professionals i
tècniques

4,18%

3,69% 2,06%

Educació, sanitat i serveis
socials
Altres serveis personals

Font: IVE. Elaboració pròpia.
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A més, aquesta ordenació de les empreses del sector serveis en funció del nombre de les
mateixes en la localitat s'ha mantingut igual durant, almenys, els últims 5 anys, malgrat la
disminució en 4,71 punts percentuals del nombre d'empreses que es dediquen al comerç, el
transport i l'hostaleria durant els anys 2012 i 2016, mentre que la resta han augmentat entre
0,12 i 1,28 punts percentuals.
Gràfic 2.4) Evolució del percentatge d’empreses del sector serveis agrupades segons la seua
activitat principal
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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4.1 INFORME DE CONTEXTUALITZACIÓ MUNICIPAL

4.1.3 DIAGNÒSTIC DE MERCAT LABORAL
Prenent com a referència les dades de l'Institut Valencià d'Estadística (IVE) corresponents a la
relació amb l'activitat econòmica de les persones majors de 16 anys de La Pobla de Vallbona,
l'any 20117 una mica més de la meitat (53,89%) es trobava treballant, mentre que el 16,39%
eren persones aturades que havien treball abans, el 14,9% estaven jubilades, el 4,14% eren
persones aturades que no havien treball abans, mentre que el 0,87% eren dones en situació
d'invalidesa8 . Per la seua banda, el 9,81% de la població major de 16 anys es trobava en una
altra situació diferent a les anteriors:
Gràfic 3.1) Població de 16 anys o més en vivendes familiars segons relació amb l’activitat
econòmica i sexe (any 2011)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
La relació amb l'activitat econòmica de les dones i els homes majors de 16 anys segueix aquest
mateix ordre, si bé amb algunes diferències entre tots dos sexes.
Així doncs, mentre que el nombre d'homes ocupats era 6,6 punts percentuals superior al de
dones ocupades, aquestes superaven als homes en 1,19 punts percentuals en el cas de les
7

2011 és la data més propera per la qual existeixen dades, oficials i públics, diferenciades per sexes
relatives a la relació amb l'activitat econòmica de la població major de 16 anys de La Pobla de Vallbona.
8
L’IVE no aporta dades sobre la situació d'invalidesa dels homes de La Pobla de Vallbona.
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persones aturades que ja havien treballat abans, mentre que el percentatge d'homes parats
que no havien treballat abans era un 0,78% inferior al de dones aturades sense experiència
laboral prèvia (Gràfic 3.1)).
També entre les persones jubilades el nombre de dones era superior al dels homes (8,4% i
6,5% respectivament), així com entre les persones amb una relació amb l'activitat econòmica
diferent a les anteriors (6,33% dones enfront de 3,48% d'homes).
Centrant l'atenció en les persones demandants d'ocupació aturades9, a 31 de març de 2016, a
La Pobla de Vallbona, 2.038 persones es trobaven en aquesta situació, de les quals una
proporció significativa (58,73%) eren dones:
Gràfic 3.2) Percentatge de persones demandants d’ocupació aturades segons sexe, a 31 de
març de 2016
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Concretament, a aquesta data, el 11% de la població activa de La Pobla de Vallbona es trobava
aturada, sent el 6,46% de les dones i el 4,54% dels homes majors de 16 anys residents en la
localitat persones demandants d'ocupació aturades:

9

En l’anàlisi de la desocupació que es presenta a continuació cal tenir en compte els efecte de
l’economia submergida, que possiblement estiguen produint un biaix sobre les dades que es treballen i,
per tant, sobre la situació de la població demandant d’ocupació aturada ocupada real.
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Gràfic 3.3) Percentatge de persones demandants d’ocupació aturades sobre la població
activa total segons sexe, a 31 de març de 2016
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Font: IVE e INE. Elaboració pròpia.
Si es té en compte el nombre de dones i homes demandants d'ocupació parats sobre la
població activa femenina i masculina respectivament, s'observa que de cada 100 dones majors
de 16 anys 13 es troben aturades, mentre que de 100 homes 9,01 estan en situació de
desocupació:
Gràfic 3.4) Percentatge de dones i homes demandants d’ocupació aturades sobre la població
activa femenina i masculina respectivament, a 31 de març de 2016
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Font: IVE e INE. Elaboració pròpia.
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Com s'observa, a La Pobla de Vallbona la desocupació afecta de manera més important a les
dones que als homes, situació que es porta mantenint, almenys, durant els últims 5 anys, sent
l'única excepció l'any 2010, quan el nombre d'homes demandants d'ocupació parats era en 32
persones superior al nombre de dones en la mateixa situació:
Gràfic 3.5) Evolució de persones demandants d’ocupació aturades segons sexe
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
A més, cal destacar que, com s'observa en el Gràfic 3.5), mentre que entre els anys 2011 i 2013
la diferència entre el nombre de dones i homes aturats va tendir a disminuir progressivament,
aquesta diferència comença a incrementar-se de manera important des de l'any 2014 d'ara
endavant, a causa que a partir d'aquest mateix any el nombre d'homes aturats comença a
disminuir d'una manera molt més notòria que en el cas de les dones (entre els anys 2013 i
2016 la desocupació entre els homes es redueix en 428 persones i entre les dones en 105
persones).
Finalment, apuntar que, encara que tant la desocupació femenina com la masculina
incrementen entre els anys 2010 i 2013 i es redueixen des d'aquest i per als que vénen, és
destacable que l'any 2016 el nombre d'homes aturats s'haja reduït en 215 persones en
comparació amb les dades de 2010, mentre que per al cas de les dones la desocupació ha
incrementat en 173 persones entre 2010 i 2016.
Quant a l'edat de les persones demandants d'ocupació aturades, s'observa que l'any 2016, el
47,75% tenia més de 44 anys, el 44,51% entre 25 i 44 anys i el 7,75% menys de 25 anys:
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Gràfic 3.6) Percentatge de persones demandants d’ocupació aturades segons sexe agrupades
en grans grups d’edat (any 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Pel que fa a les diferències entre el nombre de dones i homes demandants d'ocupació parats
en funció de la seua edat, s'observa que del total de persones aturades el nombre de dones
superava al dels homes en els grups d'edat d'entre 25 a 44 anys (sent el 27,43% dones
aturades d'entre 25 a 44 anys i el 17,08% homes parats del mateix grup d'edat) i de més de 44
anys (sent el 27,53% dones aturades de més de 44 anys i el 20,22% homes parats del mateix
grup d'edat) (Gràfic 3.6)).
Per la seua banda, del total de persones aturades, el 3,78% eren dones menors de 25 anys i el
3,97% homes amb edats compreses també entre els 16 i els 24 anys, sent aquest grup d'edat,
per tant, l'únic en el qual el nombre d'homes aturats és superior al de dones aturades.
Quant al percentatge de dones i homes demandants d'ocupació parats en funció de la població
activa femenina i masculina respectivament (Gràfic 3.7)), apuntar que entre la població activa
femenina, la desocupació afecta més a les dones de més de 44 anys (el 6,09% de la població
activa femenina són dones demandants d'ocupació aturades majors de 44 anys) i a les d'entre
25 i 44 anys (6,07%), mentre que el 0,84% eren dones aturades menors de 25 anys:
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Gràfic 3.7) Percentatge de dones i homes demandants d’ocupació aturades sobre la població
activa femenina i masculina, respectivament (any 2016)
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Font: IVE e INE. Elaboració pròpia.
Aquesta tendència es reprodueix també en el cas de la població activa masculina, encara que
amb percentatges de desocupació menors respecte a la desocupació entre la població activa
femenina en els mateixos grups d'edat, excepte entre la població activa menor de 25 anys.
Amb tot, si s'analitza la desocupació de dones i homes entre la població activa femenina i
masculina per grups d'edat, s'observa que en tots els grups d'edat la desocupació està afectant
més a les dones residents a La Pobla de Vallbona que entre els homes amb les seues mateixes
edats:
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Gràfic 3.8) Percentatge de dones i homes demandants d’ocupació aturades sobre la població
activa femenina i masculina per grups d’edat (any 2016)
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Font: IVE e INE. Elaboració pròpia.
Així doncs, entre les dones de més de 44 anys la desocupació afecta al 12,8% de les mateixes i
entre les que tenen 25 i 44 anys al 14,5%, mentre que entre les dones d'entre 16 i 24 anys el
7,9% es troba en situació de desocupació (Gràfic 3.8)).
Per la seua banda, el 9,6% dels homes majors de 44 anys són demandants d'ocupació parats
així com el 8,7% dels que tenen entre 25 i 44 anys i el 7,7% dels que tenen entre 16 i 24 anys
(Gràfic 3.8)).
Això evidència, una vegada més, com la desocupació està afectant amb més intensitat a les
dones de La Pobla de Vallbona que als homes i en tots els grups d'edat.
A més, tots els gràfics sobre les persones demandants d'ocupació aturades segons sexe i grup
d'edat revelen que el nombre de dones demandants d'ocupació aturades supera al dels homes
en les edats compreses entre 25 i 44 anys i de 44 anys en avant, mentre que el nombre de
dones i homes demandants d'ocupació parats és similar en el grup d'edat de menors de 25
anys, la qual cosa evidència la desigualtat d'oportunitats per a accedir al mercat laboral de les
dones en edats reproductives i corresponents a la cura familiar (tant de les seues filles/s com
de les seues nétes/s).
Quant al nombre de persones demandants d'ocupació aturades segons el seu nivell formatiu
(Gràfic 3.9)), a 1 de gener de 2016, una mica més de la meitat de les mateixes únicament havia
cursat la primera etapa d'educació secundària, amb i sense títol de graduat escolar o
equivalent (728 persones no disposaven d'aquest títol i 370 sí), i 312 persones únicament
havien completat l'educació primària:
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Gràfic 3.9) Persones demandants d’ocupació aturades segons nivell formatiu, a 1 de gener
de 2016
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
Per tant, a 1 de gener de 2016, a La Pobla de Vallbona el nivell d'estudis màxim de la majoria
de persones aturades era l'educació primària i secundària, amb o sense títol de graduat escolar
equivalent. Referent a això, cal recordar que entre la població major de 16 anys de La Pobla de
Vallbona el 19,81% eren dones i el 22,16% homes amb un nivell d'estudis equivalent a
EGB/ESO (Gràfic 1.21)).
Mentre, l'11,13% de dones i el 10,59% dels homes de la població major de 16 anys resident a
La Pobla de Vallbona no havia finalitzat l'educació primària, i el 0,71% eren dones i el 0,63%
homes que no sabia llegir o escriure o ho feia amb dificultat (Gràfic 1.21)). Referent a això, a 1
de gener de 2016, el nombre de persones aturades amb aquests nivells formatius era molt
inferior que el de les persones aturades amb educació primària i secundària, amb o sense títol
de graduat escolar equivalent, ja que 36 persones no havien finalitzat l'educació primària i 4 no
tenia estudis (Gràfic 3.9)).
Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

45

800

D'altra banda, és destacable que del total de persones aturades 93 foren llicenciades i 70
diplomades, un nombre bastant superior al de les persones aturades que no han finalitzat
l'educació primària i no tenen estudis, sobretot si es té en compte el menor nombre de dones i
homes de La Pobla de Vallbona amb aquests nivells formatius pel que fa a les persones que
tenen un nivell d'estudis inferior (a 11 de novembre de 2016 de la població major de 16 anys
l'1,62% i l'1,47% eren dones llicenciades i diplomades respectivament i l'1,52% i l'1,49% homes
també llicenciats i diplomats (Gràfic 1.21)).
Quant a les persones amb ensenyaments de grau mitjà de formació professional (1,41% de les
dones i 1,33% dels homes de la població major de 16 anys resident a La Pobla de Vallbona
(Gràfic 1.21)) 168 es trobaven aturades(Gràfic 3.9)), mentre que 154 de les persones aturades
a 1 de gener de 2016 havia cursat ensenyaments de grau superior de formació professional
(Gràfic 3.9)), sent el 9,09% i el 8,05% de la població resident a La Pobla de Vallbona major de
16 anys dones i homes, respectivament, amb aquest mateix nivell de formació (Gràfic 1.21)).
Finalment, de les dades sobre el nombre de persones demandants d'ocupació aturades segons
el seu nivell formatiu, també destaca el cas dels ensenyaments i programes per a la formació i
inserció laboral, a causa de les poques persones demandants d'ocupació aturades amb aquest
nivell formatiu.
Així doncs, 6 persones aturades havien realitzat programes per a la formació i inserció laboral
que no precisen d'una titulació acadèmica de la 1ª etapa de secundària per a la seua
realització, 4 ensenyaments per a la formació i inserció laboral que precisen d'una titulació
d'estudis secundaris de 2ª etapa per a la seua realització, 1 persona ensenyaments per a la
formació i inserció laboral que precisen d'una formació professional de grau superior per a la
seua realització, no havent cap persona demandant d'ocupació parada que haja realitzat
programes per a la formació i inserció laboral que precisen d'una titulació d'estudis secundaris
de primera etapa per a la seua realització (Gràfic 3.9)).
Centrant l'atenció ara en les persones demandants d'ocupació aturades per sector d'activitat
econòmica (Gràfic 3.10)), en 2016, el 64,87% provenia del sector serveis, el 13,4% de
l'industrial, l'11,73% del de la construcció, el 3,73% de l'agrícola i el 6,28% sense activitat
econòmica:
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Gràfic 3.10) Evolució del percentatge de persones demandants d’ocupació aturades per
sector d’activitat econòmica
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Això contrasta amb les dades sobre el teixit empresarial local per al mateix any –compost per
un 78,33% d'empreses pertanyents al sector serveis, un 14,22% al sector de la construcció i un
7,44% al sector industrial (Gràfic 2.2))-, mentre que, malgrat sent el sector serveis el
predominant per nombre d'empreses en la localitat, també és el sector que, amb diferència,
presenta més desocupació (el 64,87% de les persones aturades l'any 2016 provenia d'aquest
sector); però sobretot si es té en compte l'evolució del nombre d'empreses que es dediquen al
sector serveis, que entre 2012 i 2016 augmenta en 6,19 punts percentuals (Gràfic 2.2)), mentre
que la desocupació en aquest sector també s'incrementa durant aquests anys en 7,32 punts
percentuals (i entre 2010 i 2016 en 7,74 punts percentuals) (Gràfic 3.10)).
Encara que no pot establir-se una relació directa entre l'increment del nombre d'empreses del
sector serveis en La Pobla de Vallbona i l'increment del nombre de persones demandants
d'ocupació procedents d'aquest sector (mentre que les dades no aporten informació sobre si
les persones aturades procedents del sector serveis treballaven en empreses de La Pobla de
Vallbona o de fora de la localitat), sí que és cert que les empreses locals del sector serveis no
estan absorbint tota l'oferta de mà d'obra local en aquest sector.
D'altra banda, destaca també que mentre que el nombre d'empreses del sector de la
construcció va disminuir en 5,2 punts percentuals entre 2012 i 2016 així com, encara que en
menor mesura, les del sector industrial, que ho van fer en 0,98 punts percentuals (Gràfic 2.2)),
el nombre de persones aturades procedents d'aquests sectors també va disminuir, passant de
representar les provinents del sector de la construcció el 19,37% del total de persones
aturades a l'any 2012 a l'11,73% en el 2016 i les pertanyents al sector industrial el 16,72% a
l'any 2012 al 13,4% en el 2016 (Gràfic 3.10)).
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Finalment, s'observa un increment de les persones demandants d'ocupació pertanyents al
sector agrícola (que passen del 2,12% del total de persones aturades en 2010 al 3,73% en
2016) i sense activitat econòmica (que passen del 4,38% del total de persones aturades en
2010 al 6,28% en 2016) (Gràfic 3.10)).
Quant a les persones demandants d’ocupació aturades per seccions d'activitat econòmica, a 1
de gener de 2016 no hi havia cap persona aturada de seccions d'activitat econòmica
tradicionalment masculinitzats, com són les indústries extractives i el subministrament
d'energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat, encara que també és cert que el major
nombre de persones demandants d’ocupació aturades per seccions d'activitat econòmica es
corresponien amb una secció d'activitat econòmica també tradicionalment masculinitzada com
és el comerç a l'engròs i al detall i reparació de vehicles de motor i motocicletes (18,66%),
constituint el percentatge de persones aturades de la secció d'activitat econòmica de la
construcció (11,44%) una altra de les tradicionalment masculinitzades, i ocupant, per tant, la
quarta posició per nombre de persones demandants d'ocupació aturades per secció d'activitat
econòmica:
Gràfic 3.11) Persones demandants d’ocupació aturades per seccions d’activitat econòmica a
1 de gener de 2016
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
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La segona posició per nombre de persones demandants d'ocupació aturades per secció
d'activitat econòmica ho ocupaven persones d'una secció d'activitat que sol estar feminitzada,
com són les activitats administratives i serveis auxiliars (11,73%) (Gràfic 3.11)).
Per la seua banda, les persones aturades d'altres seccions d'activitats econòmica
tradicionalment feminitzades, com les activitats sanitàries i de serveis socials i les activitats de
les llars com a personal domèstic i/o produint béns i serveis per a ús propi, representaven el
4,42% i el 0,71% respectivament del total persones demandants d'ocupació aturades per
secció d'activitat econòmica (Gràfic 3.11)).
Pel que fa a les persones demandants d'ocupació aturades per grup d'ocupació, la seua
evolució durant els anys 2011-2016 revela que aquelles que desenvolupaven ocupacions
militars, el personal qualificat en el sector agrícola, ramader, forestal i pesquer i les que
ostentaven llocs de direcció i gerència presenten valors considerablement menors respecte a
les persones aturades que desenvolupaven altres ocupacions:
Gràfic 3.12) Evolució persones demandants d’ocupació aturades per grup d’ ocupació
Direcció i gerència

600

513

500
464

400

413

442
425

457
443

479
468
445

Personal tècnic i professional de suport

450
420

417
405

383

381

333

300

Personal tècnic i professional científic i
intel·lectual

507

289
246
237

200

341

338
313

312

252

258

250

219

227

310

281
254
242
186

177

199
185

153

205
165
164

100

0

32
22
0

2011

30
27
0

2012

41
30
0

2013

Personal comptable, administratiu i un
altre personal d'oficina
Personal dels serveis de
restauració, personals, protecció i de
vendes
Personal qualificat en el sector
agrícola, ramader, forestal i pesquer
Personal artesà i qualificat de les
indústries manufactureres i la
construcció (excepte operadors)
Personal operador d'instal·lacions i
maquinària i muntadors
Ocupacions elementals

39
31
1

2014

41
33
1

2015

28

25

0

Ocupacions militars

2016

Font: IVE. Elaboració pròpia.
Mentre, les persones que es dedicaven a l'artesania i el personal qualificat de les indústries
manufactureres i la construcció (excepte operadors), el personal dels serveis de restauració,
personals, protecció i de vendes i les que exercien ocupacions elementals són les que major
desocupació presenten durant tot el període 2011-2016 (Gràfic 3.12)).
Referent a això, cal apuntar que, mentre que el nombre de persones aturades que es
dedicaven a l'artesania i el personal qualificat de les indústries manufactureres i la construcció
(excepte operadors) i les que exercien ocupacions elementals ha disminuït al llarg del període
analitzat, passant de 464 persones en 2011 a 338 en 2016 i de 413 persones en 2011 a 383 en
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2016 respectivament, el personal aturat dels serveis de restauració, personals, protecció i de
vendes ha incrementat durant el període 2011-2016, passant de 381 persones a 420 (Gràfic
3.12)).
Així doncs, mentre que en 2011 les persones aturades que es dedicaven a l'artesania i el
personal qualificat de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors)
ocupaven la primera posició per nombre de persones demandants d'ocupació aturades per
grup d'ocupació, les aturades que exercien ocupacions elementals ocupaven la segona posició i
el personal aturat dels serveis de restauració, personals, protecció i de vendes la tercera, en
2016 aquestes últimes passen a ocupar la primera posició per nombre de persones aturades i
les persones aturades que es dedicaven a l'artesania i el personal qualificat de les indústries
manufactureres i la construcció (excepte operadors) la tercera posició.
Per la seua banda, el personal comptable, administratiu i d'oficina aturat es manté en la quarta
posició per nombre de persones aturades per grup d'ocupació durant els anys 2011-2016, amb
un lleuger increment entre aquest període, passant de 289 persones aturades en 2011 a 310
en 2016.
També s'observa un lleuger increment del personal tècnic i professional científic i intel·lectual
aturat, que passa de 153 persones en 2011 a 164 en 2016. Amb tot, dels deu grups d'ocupació
analitzats, es manté en la setena posició per nombre de persones aturades.
Finalment, el personal tècnic i professional de suport i el personal operador d'instal·lacions i
maquinària i muntadors aturat disminueix entre els anys 2011 i 2016, passant de 237 persones
a 205 i de 246 a 165 respectivament.
D'altra banda, d'acord amb les dades referents a les persones demandants d'ocupació
aturades a La Pobla de Vallbona i que reflectien una menor desocupació entre els homes que
entre les dones, en el primer trimestre de 2016, del nombre total d'afiliacions a la Seguretat
Social el 44,47% van ser de dones mentre que el 55,53% d'homes:
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Gràfic 3.13) Percentatge d’ afiliacions a la Seguretat Social segons sexe (primer trimestre de
2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Quant al percentatge d'afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i edat en el primer
trimestre de 2016, s'observa, per ambdós sexes, un increment progressiu del nombre
d'afiliacions conforme avança l'edat de les persones afiliades entre 16 i 44 anys, mentre que
entre les persones de més de 45 anys la tendència s'inverteix, disminuint progressivament el
nombre d'afiliacions conforme avança l'edat de les persones afiliades:
Gràfic 3.14) Percentatge d’ afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i edat (primer
trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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Quant a les diferències entre les afiliacions de dones i homes per grups d'edat, s'observa que el
nombre d'afiliacions masculines és superior a les femenines en tots els grups d'edat. A més,
aquesta diferència entre les afiliacions masculines i femenines, incrementa de manera
progressiva conforme avança l'edat de les persones afiliades fins a les de 55 anys, edat a partir
de la qual la diferència entre les afiliacions d'homes i dones comença a disminuir també
progressivament (Gràfic 3.14)).
D'altra banda, les dades del primer trimestre de 2016 reflecteixen, per a tots dos sexes, una
majoria d'afiliacions al Règim General (32,07% de dones i 36,48% d'homes), seguides de les
afiliacions al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (9,21% de dones i 18,99%
d'homes) i, en el cas de les dones, de les afiliacions al Sistema Especial d'Empleats/des de la
Llar (1,12%) i, finalment, al Sistema Especial Agrari (0,18%), mentre que en cas dels homes les
afiliacions al Sistema Especial Agrari (1,86%) superen a les afiliacions al Sistema Especial
d'Empleats/des de la Llar (que únicament representa el 0,09%):
Gràfic 3.15) Percentatge d’ afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i règim d’afiliació
(primer trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Referent a això, destacar també que el nombre d'afiliacions femenines només va superar a les
masculines en el règim d'afiliació al Sistema Especial d'Empleats/des de la Llar en 1,03 punts
percentuals, mentre que les afiliacions masculines van ser superiors a les femenines en 1,68
punts percentuals en el Sistema Especial Agrari, en 4,41 punts percentuals en el Règim General
i en 9,78 punts percentuals en el Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es (Gràfic
3.15)).
Així doncs, no només són més els homes de La Pobla de Vallbona que van ser contractats
(afiliacions al Règim General), sinó que, a més, ells opten en major mesura per l'autoocupació
(afiliacions al Règim Especial de Treballadors/es Autònoms/es) que les dones. A més, coincidint
amb la tradicional i predominant segmentació laboral en funció del sexe, hi ha un nombre
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superior d'afiliacions femenines al Sistema Especial d'Empleats/des de la Llar i un nombre
superior d'afiliacions masculines al Sistema Especial Agrari.
La influència de la segmentació laboral en funció del sexe també s'observa si s'atén al
percentatge d'afiliacions a la Seguretat Social segons tipus de dependència salarial (Gràfic
3.16)), ja que, en el primer trimestre de 2016, les afiliacions per compte alié dels homes
(36,57%) van ser 3,38 punts percentuals superiors a les de les dones (33,19%), així com les
afiliacions per compte propi d'homes (20,85%) que van ser 11,45 punts percentuals superiors a
les de les dones (9,40%):
Gràfic 3.16) Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de dependència
salarial (primer trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social segons tipus de contracte, en el primer
trimestre de 2016 més de la meitat es van registrar amb contracte indefinit (70,93%), el 28,1%
amb contracte temporal i el 0,97% amb altres contractes, i per a totes les afiliacions segons
tipus de contracte les masculines van superar a les femenines, especialment en el cas dels
contractes temporals (que ho van fer en 5,98 punts percentuals), mentre que en el cas dels
contractes indefinits les afiliacions masculines van superar a les femenines en 0,39 punts
percentuals i en el cas d'altres contractes en 0,07 punts percentuals:
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Gràfic 3.17) Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de contracte
(primer trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Quant a les afiliacions a la Seguretat Social segons tipus de jornada, la majoria es van registrar
a temps complet, seguides de les corresponents a jornades a temps parcial i de les de fixos
discontinus:
Gràfic 3.18) Percentatge d’afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i tipus de jornada
(primer trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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Com s'observa, les afiliacions segons tipus de jornada són superiors en el cas dels homes que
en el de les dones en les registrades a temps complet, en 11,74 punts percentuals, mentre que
les afiliacions a la Seguretat Social de les dones són superiors a les dels homes en les
registrades amb jornades a temps parcial, en 4,23 punts percentuals, i fix discontinu, en 1,14
punts percentuals.
Això evidencia que les dones ostenten en major mesura que els homes treballs on la jornada
laboral és menor, la qual cosa no només suposa un minvament de la qualitat dels treballs que
aquestes exerceixen, contribuint a la feminització de la precarietat laboral, sinó que
repercutirà de forma negativa en la pensió de jubilació de les dones, donat que a menor temps
cotitzat menor pensió de jubilació.
Quant a les afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i sector d'activitat (Gràfics 3.19.a) i
3.19b)), tant en el cas dels homes com de les dones destaquen les afiliacions al sector serveis,
seguides de les afiliacions al sector industrial, a les del sector de la construcció i al sector
agrícola, si bé amb percentatges diferents en funció del sexe.
Gràfic 3.19.a) Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social segons sector d’activitat (dones)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
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Gràfic 3.19.b) Evolució de les afiliacions a la Seguretat Social segons sector d’activitat
(homes)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
A més, les afiliacions a la Seguretat Social dels homes van superar a les de les dones en les
registrades per a tots els sectors d'activitat.
Així doncs, les afiliacions corresponents al sector de la construcció es van mantenir, durant els
anys 2012 i 2016, en el cas dels homes, entre el 10,33% i el 9,42% del total de les afiliacions
per al primer trimestre de cada any analitzat, mentre que en el cas de les dones representen
entre l'1,18% i el 0,94% del total de les afiliacions per al primer trimestre de cada any analitzat.
Pel que fa al percentatge d'afiliacions al sector agrícola sobre el total d'afiliacions a la
Seguretat Social del primer trimestre de cada any analitzat (2012-2016), en el cas dels homes
es van mantenir entre el 2,39% i el 3,05% mentre que en el de les dones entre el 0,34% i el
0,79%.
També les afiliacions al sector serveis dels homes s'han mantingut per sobre de les de les
dones, amb percentatges per als primers que passen del 25,74% en el primer trimestre del
2012 al 27,34% en 2016, mentre que les afiliacions de les dones al sector serveis entre els anys
2012-2016 representaven percentatges entre el 23,8% i el 26,7% del total de les afiliacions del
primer trimestre de cada any analitzat.
Les afiliacions al sector industrial, per la seua banda, van situar-se entre el 16,87% i el 17,76%
del total de les afiliacions del primer trimestre de cada any analitzat en el cas dels homes i
entre el 15,08% i el 16,11% en el cas de les dones.
Finalment, afegir, pel que fa a les afiliacions a la Seguretat Social segons sexe i sector
d'activitat, que entre el primer trimestre de 2012 i el de 2016, s'observa un lleuger increment
de les afiliacions de tots dos sexes al sector serveis i al de la construcció i un lleuger descens de
les afiliacions al sector industrial i agrícola (Gràfics 3.19.a) i 3.19b)).
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Respecte a les afiliacions a la Seguretat Social segons secció d'activitat econòmica, destaquen
les registrades en sectors d'activitat econòmica tradicionalment masculinitzats, com són el
comerç a l'engròs i al detall reparació de vehicles de motor i motocicletes (20,41% del total de
les afiliacions registrades per al primer trimestre de 2016) i la construcció (11,54% del total de
les afiliacions registrades per al primer trimestre de 2016):
Gràfic 3.20) Percentatge de afiliacions a la Seguretat Social segons secció d’ activitat (primer
trimestre de 2016)
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Font: IVE. Elaboració pròpia.
Quant al nombre d'afiliacions a la Seguretat Social corresponents a altres seccions d'activitat
econòmica habitualment masculinitzades, del total d'afiliacions registrades en el primer
trimestre de 2016, el 3,65% corresponien a la secció d'activitat econòmica de transport i
emmagatzematge, el 2,74% agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca i el 0,57%
subministrament d'aigua, activitats de sanejament, gestió de residus i descontaminació (Gràfic
3.20)).
Per la seua banda, entre les afiliacions a la Seguretat Social corresponents a seccions d'activitat
econòmica habitualment feminitzades, el 4,71% es van registrar per a la secció d'activitat
econòmica d'activitats administratives i serveis auxiliars, el 3,42% per a la secció d'activitat
econòmica d'activitats sanitàries i de serveis socials i l'1,26% per a la secció d'activitat
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1,26%

2,48%

econòmica d'activitats de les llars com a ocupadors/es de personal domèstic, activitats de les
llars com a productors/es de béns i serveis per a ús propi Gràfic 3.20)).
Si es passa a analitzar el nombre de contractes realitzats a les persones residents a La Pobla de
Vallbona durant gener i octubre de 2016, s'observa que el 45,79% dels mateixos es van
realitzar a dones i el 54,21% a homes:
Gràfic 3.21) Percentatge de contractes segons sexe (gener-octubre de 2016)
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
Quant a les ocupacions més contractades a La Pobla de Vallbona entre gener i octubre de
2016, destaca, de manera preponderant, tant entre les dones com entre els homes, la
contractació de peons de les indústries manufactureres (394 contractes a dones i 362
contractes a homes):
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Gràfic 3.22) Percentatge de les 10 ocupacions més contractades entre les dones i els homes
(gener-octubre de 2016)
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
Entre les 10 ocupacions que més es van contractar per al cas de les dones entre gener i
octubre de 2016, a la de peons de les indústries manufactureres li seguia, per nombre de
contractes, la d'operadora de màquines per elaborar productes alimentosos, begudes i tabac
(128 contractes), la de tècniques en control de processos no classificats sota altres epígrafs
(123 contractes), la de cambreres assalariades (117 contractes), la de personal de neteja
d'oficines, hotels i altres establiments similars (104 contractes), la d'ajudants de cuina (93
contractes), la de personal de vendes en tendes i magatzems (89 contractes), la de
cuidadors/es de menors en escoles bressol i centres educatius (77 contractes), la de personal
operador de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge (75 contractes) i la de
monitores d'activitats recreatives i d'entreteniment (73 contractes) (Gràfic 3.22)).
Mentre, per al cas de les 10 ocupacions que més es van contractar entre els homes, a la
contractació principal de peons de les indústries manufactureres li va seguir la contractació de
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cambrers assalariats (161 contractes), de personal d'obra de paleta (119 contractes), de
tècnics en control de processos no classificats sota altres epígrafs (96 contractes), la de
personal d'instal·lació de material aïllant tèrmic i d'insonorització (94 contractes), de peons del
transport de mercaderies i descarregadors (93 contractes), de peons agrícoles (excepte en
hortes, hivernacles, vivers i jardins) (78 contractes), de personal de neteja d'oficines, hotels i
altres establiments (75 contractes), la de peons agrícoles en hortes, hivernacles, vivers i jardins
(74 contractes) i la de personal de vendes en tendes i magatzems (67 contractes) (Gràfic 3.22)).
Com s'observa, de l'anàlisi de les 10 ocupacions més contractades entre les dones i entre els
homes durant gener i octubre de 2016, encara que hi ha casos en els quals es contracta a
dones i a homes per exercir la mateixa ocupació, també existeixen ocupacions per les quals
només es contracta a dones o a homes, la qual cosa exemplifica la segmentació laboral per
sexe imperant i també latent a La Pobla de Vallbona.
Així doncs, entre les 10 ocupacions més contractades entre les dones i els homes de La Pobla
de Vallbona entre gener i octubre de 2016, només es van registrar contractes a dones en les
ocupacions d'operadores de màquines per elaborar productes alimentaris, begudes i tabac,
ajudants de cuina, cuidadores de menors en escoles bressol i centres educatius, personal
operador de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge i monitores d'activitats
recreatives i d'entreteniment (Gràfic 3.22)).
Per la seua banda, només es van contractar homes per exercir les ocupacions d'obra de paleta,
d'instal·lació de material aïllant tèrmic i d'insonorització, de peons del transport de
mercaderies i descarregadors i de peons agrícoles (Gràfic 3.22)).
Pel que fa a les 10 ocupacions més contractades entre les dones en funció de la seua edat,
destaca per a les dones de totes les edats la contractació com a peons de les indústries
manufactureres, especialment entre les que tenen entre 25 i 44 anys:
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Gràfic 3.23) Percentatge de les 10 ocupacions més contractades entre les dones agrupades
en grups d’edat (gener-octubre de 2016)
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
Quant a la resta de les 10 ocupacions més contractades entre les dones de menys de 25 anys, a
l’ ocupació abans nomenada li seguiria, per nombre de contractes realitzats, la de cambreres
assalariades (50 contractes), la d'auxiliars d'infermeria d'atenció primària (27 contractes), la de
coreògrafes i ballarines (21 contractes), la d'operadores de màquines d'embalatge,
embotellament i etiquetatge (17 contractes), la d'operadores de màquines per elaborar
productes alimentosos, begudes i tabac i la de caixeres i taquilleres (excepte en bancs) (14
contractes per a cada ocupació), la d'infermeres especialitzades (excepte llevadores)(9
contractes) i la de venedores en botigues i magatzems i ajudants de cuina (8 contractes per a
cada ocupació) (Gràfic 3.23)).
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Per al cas de les dones entre 25 i 44 anys, a la contractació de les mateixes com a peons de les
indústries manufactureres (226 contractes) li seguiria, per nombre de contractes realitzats, la
d'operadores de màquines per elaborar productes alimentaris, begudes i tabac (109
contractes), la de venedores en tendes i magatzems (58 contractes), la de tècniques de control
de processos no classificats en altres epígrafs (54 contractes), la de coreògrafes i ballarines (49
contractes), la de cuidadores de menors en escoles bressol i centres educatius (48 contractes),
la de cambreres assalariades (44 contractes), la d'empleades administratives amb tasques
d'atenció al públic no classificades sota altres epígrafs (41 contractes) i la d'ajudants de cuina
(41 contractes) (Gràfic 3.23)).
Finalment, entre les 10 ocupacions més contractades entre les dones de més 44 anys, destaca,
com ja hem apuntat, la de peons de les indústries manufactureres (93 contractes), seguida de
la de tècniques de control de processos no classificats sota altres epígrafs (65 contractes),
ajudants de cuina (47 contractes), cuineres assalariades (30 contractes), cuidadores de menors
en escoles bressol i centres educatius (24 contractes), cambreres assalariades i venedores en
botigues i magatzems (23 contractes per a cada ocupació), peons agrícoles (excepte en hortes,
hivernacles, vivers i jardins) (22 contractes) i auxiliars d'infermeria d'atenció primària (21
contractes) (Gràfic 3.23)).
Com pot observar-se, l'edat també és un factor determinant en la contractació en funció de les
ocupacions a desenvolupar mentre que, com es recull en el Gràfic 3.23), la quantitat de dones
contractades per a realitzar determinades ocupacions també difereix en funció de l'edat
mateixes i, en alguns casos, fins i tot l'ocupació per la qual les han contractades.
Quant a les 10 ocupacions més contractades entre els homes de La Pobla de Vallbona en
funció de la seua edat, entre els menors de 25 anys i els que tenen entre 25 i 44 anys destaca,
en primer lloc, per nombre de contractes, la contractació de peons de les indústries
manufactureres (46 i 257 contractes respectivament), seguida de la contractació de cambrers
assalariats (37 contractes a homes menors de 25 anys i 64 contractacions a homes d'entre 25 i
44 anys), sent les ocupacions més contractades entre els homes de 45 anys o més la de
cambrers assalariats i obrers (60 contractacions per a cada ocupació) i la de peons de les
indústries manufactureres (59 contractes):
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Gràfic 3.24) Percentatge de les 10 ocupacions més contractades entre el homes agrupades en
grups d’edat (gener-octubre de 2016)
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
A aquestes ocupacions li seguirien, per al cas dels homes menors de 25 anys, la d'instal·ladors
de material aïllant tèrmic i d'insonorització (17 contractes), la de tècnics en control de
processos no classificats sota altres epígrafs (16 contractes), les de peons agrícoles en hortes,
hivernacles, vivers i jardins i personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars
(14 contractacions per a cada ocupació), les de peons del transport de mercaderies i
descarregadors i mecànics i ajustadores de vehicles de motor (13 contractacions per a cada
ocupació) i la de tècnics en electrònica (excepte electro medicina) i monitors d'activitats
recreatives i d'entreteniment (11 contractacions per a cada ocupació) (Gràfic 3.24)).
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Mentre, per al cas dels homes d' entre 25 i 44 anys, la tercera ocupació per nombre de
contractes realitzats va ser la de obrers (54 contractes), seguida de la de peons del transport
de mercaderies i descarregadors (51 contractes), de la d'instal·ladors de material aïllant tèrmic
i d'insonorització (46 contractes), de personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments
(43 contractes), de venedors en botigues i magatzems (39 contractes), de les de peons
agrícoles en hortes, hivernacles, vivers i jardins i tècnics en control de processos no classificats
sota altres epígrafs (37 contractacions per a cada ocupació) i la de peons agrícoles (excepte en
hortes, hivernacles, vivers i jardins) (34 contractes) (Gràfic 3.24)).
Quant a la resta de les 10 ocupacions més contractades entre els homes de 45 anys o més, a la
de cambrers assalariats, obrers i peons de les indústries manufactureres li seguirien les de
tècnics en control de processos no classificats sota altres epígrafs (43 contractacions), la de
peons agrícoles (excepte en hortes, hivernacles, vivers i jardins) (39 contractes), la de
conductors assalariats de camions (38 contractes), la d'instal·ladors de material aïllant tèrmic i
d'insonorització (31 contractes), la de peons del transport de mercaderies i descarregadors (29
contractes), la de peons agrícoles en hortes, hivernacles, vivers i jardins (23 contractes) i les de
venedors en botigues i magatzems i tècnics d'enregistrament audiovisual (22 contractacions
per a cada ocupació) (Gràfic 3.24)).
També ací s'observa, com succeïa entre les 10 ocupacions més contractades entre les dones en
funció de la seua edat, que l'edat és un factor que incideix en la contractació dels homes
segons l'ocupació que vagen a desenvolupar, ja que hi ha ocupacions en les quals només es
registren contractes a homes de determinades edats i ocupacions en les quals a pesar que es
contracten homes de qualsevol edat, el nombre de contractacions en funció de la seua edat
també és bastant diferent.
Pel que fa ara a les ocupacions més contractades a La Pobla de Vallbona entre gener i octubre
de 2016 en funció del nivell d'estudis de les persones emprades per exercir-les, destaca que,
entre les persones que tenen estudis secundaris de 1ª i 2ª etapa, però també entre les quals
tenen estudis de tercer grau, predomina la seua contractació com a peons de les indústries
manufactureres, així com que en el cas de les persones amb estudis primaris aquesta siga la
segona ocupació més contractada (180 contractacions), sent la primera la de personal tècnic
en control de processos no classificats sota altres epígrafs (212 contractacions):
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Gràfic 3.25) Percentatge de les 10 ocupacions més contractades segons nivell d’estudis
(gener-octubre de 2016)
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Coreògrafs/es i ballarins/es

36

Estudis Secundaris 2ª Etapa

Personal assemblador d'equips elèctrics i electrònics 25 15

Estudis Superiors

Personal administratiu amb tasques d'atenció al públic no classificats sota altres epígrafs 26 14
Monitors/es d'activitats recreatives i d'entreteniment

59

Peons del transport de mercaderies i descarregadors

42 21

Operadors/es de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge

56

Cuidadors/es de menors en escoles bressol i centres educatius

21

71

14

Personal instal·lador de material aïllant tèrmic i d'insonorització

93

Peons agrícoles (excepte en hortes, hivernacles, vivers i jardins)

104

Ajudants de cuina

67

Personal de albañilería

44

90

Operadors/as de màquines per a elaborar productes alimentaris, begudes i tabac

28
134

Personal venedor en botigues i magatzems

58

Personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments similars

36 25 37
94

Personal tècnic en control de processos no classificats sota altres epígrafs

65
212

Cambrers/es assalariats/as

68

Peons de les indústries manufactureres

165

38

180
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Font: SERVEF. Elaboració pròpia.
Continuant amb les 10 ocupacions més contractades entre les persones amb estudis primaris,
a les ja esmentades li seguirien la d'operadors/es de màquines per elaborar productes
alimentaris, begudes i tabac (134 contractacions), la de personal de neteja d'oficines, hotels i
altres establiments (94 contractacions), la de personal instal·lador de material aïllant tèrmic i
d'insonorització (93 contractacions), la de personal d'obra de paleta (90 contractacions), la de
cambrers/es assalariats/des (68 contractacions) i la d'ajudants de cuina (67 contractacions).
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Entre les persones amb estudis secundaris de 1ª etapa, a la contractació com a peons de les
indústries manufactureres (270 contractes), li seguiria la de cambrers/es assalariats/des (165
contractes), la de peons agrícoles (excepte en hortes, hivernacles, vivers i jardins) (104
contractes), la de personal de neteja d'oficines, hotels i altres establiments (65 contractacions),
la de monitors/es d'activitats recreatives i d'entreteniment (59 contractacions), la
d'operadors/es de màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge (56 contractacions), la
d'ajudants de cuina (44 contractacions), la de peons del transport de mercaderies i
descarregadors (42 contractacions), la de personal venedor en tendes i magatzems (36
contractacions) i la de personal d'obra de paleta (28 contractacions) (Gràfic 3.25)).
Quant a les 10 ocupacions més contractades a La Pobla de Vallbona entre les persones amb
estudis secundaris de 2ª etapa durant gener i octubre de 2016, a la de peons de les indústries
manufactureres (159 contractes), li seguia, amb un nombre bastant inferior de contractacions,
la de cuidadors/es de menors en escoles bressol i centres educatius (71 contractes), la de
cambrers/es assalariats/des (38 contractes), la de personal de vendes a domicili (31
contractes), la de caixers/es i taquillers/es (excepte en bancs) (30 contractes), la de personal
administratiu amb tasques d'atenció al públic no classificades sota altres epígrafs (26
contractes), la de personal venedor en tendes i magatzems i la de personal assemblador
d'equips elèctrics i electrònics (25 contractacions per cada ocupació) i la d'operadors/es de
màquines d'embalatge, embotellament i etiquetatge i la de peons del transport de
mercaderies i descargadors/es (21 contractacions per cada ocupació) (Gràfic 3.25)).
A la predominant contractació entre les persones amb estudis superiors de La Pobla de
Vallbona com a peons de les indústries manufactureres (147 contractacions) durant gener i
octubre de 2016, li va seguir, amb una contractació de menys de la meitat respecte a aquesta,
la de personal venedor en botigues i magatzems (37 contractacions), la de coreògrafs/es i
ballarins/es (36 contractacions), la d'auxiliars d'infermeria d'atenció primària (35 contractes),
la d'infermers/es especialitzats/des (excepte llevadors/es) (24 contractes), la de personal
tècnic en electrònica (excepte electro medicina) (20 contractes), la de personal assemblador
d'equips elèctrics i electrònics (15 contractes), la de cuidadors/es de menors en escoles bressol
i centres educatius (14 contractes) i la de personal administratiu amb tasques d'atenció al
públic no classificades sota altres epígrafs i d'enginyers/es industrials de producció (14
contractacions per cada ocupació) (Gràfic 3.25)).
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4.2 CONCLUSIONS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ
_________
QUALITATIVA: METAMORFOSI

METAMORFOSI
LA POBLA DE VALLBONA

Joan Gonçales i Nogueroles
Amb la col·laboració d’Aitor Rodríguez Carrero
Juliol 2017
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2. Participació qualitativa: assabentar-se sense biaixos de comprehensió
3. La funció del pla d’igualtat de dones i homes com a element dinamitzador i
sensibilitzador
4. El paper exemplificant de l’administració en la transmissió dels valors d’igualtat
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1. LA POBLA DE VALLBONA

La Pobla de Vallbona és un municipi valencià que pertany a la comarca del Camp de Túria,
situat a 22,6 km de la ciudad de València, amb la qual es troba ben comunicada mitjançant el
metro (L2) i la carretera (CV-35), infraestructures que li otorguen certs avantatges econòmics
respecte a altres municipis a una distància similar.

Una de les característiques més rellevants del poble és el seu urbanisme difús, composat per
un casc urbà que ja arrossega d’antany dues personalitats ara minvades i rodejat de diverses
urbanitzacions en major o menor grau distanciades del centre de la localitat.

La població enregistrada del municipi és de 23.403 persones, de les que 11.592 són dones (INE
2016). El nivell d’homogeneïtat socio-demogràfica de la localitat és alt, en comparació amb
altres municipis colindants amb distinta immigració, el que facilita la coherència de les
polítiques públiques de gènere amb altres aspectes interculturals.

El pressupost municipal per a 2017 és de 16.012.871,02€. Al 2016, destinant-se 11.000€ a la
promoció de la igualtat, 4.000€ a un pla d’igualtat i 1.500€ a premis d’igualdad (informació al
web municipal).

L’Ajuntament de La Pobla de Vallbona sol·licita un Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes,
el qual conté una anàlisi sociodemogràfica, un qüestionari online i aquesta teorització sorgida
del procés de participació qualitativa realitzat. Les tres parts donen lloc a les accions
igualitàries i al cronograma per a la seua implementació en la localitat en els pròxims quatre
anys.
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2. PARTICIPACIÓ QUALITATIVA:
ASSABENTAR-SE SENSE BIAIXOS DE COMPREHENSIÓ

En temps als quals es fonamenta la gestió governamental en la participació, la transparència i
la col·laboració, l’anomenat govern obert ha agafat unes dimensions considerables.
Lligat a una manera de comprendre la gestió pública que es diferència considerablement al
que es feia fa una dècada, la legitimació de les polítiques públiques es troba en la mateixa
ciutadania, en la seua co-participació en la gestió pública. Les persones han passat d’una
participació passiva a una activa. No es tracta ja d’una participació electoral cada quatre anys,
es tracta d’una participació constant.

En aquesta conjuntura hi ha distintes maneres d’oferir una reposta acceptable a les
encomanes ciutadanes: assembleàries, organitzatives, consells de participació, etcètera. Al
nostre entendre destaca una entre les demés en aquest context polític i social per la seua
eficiència: la participació qualitativa.

Mitjançant distintes metodologies sociològiques sotmeses al marc i al pressupost d’aquest
treball, intentarem extraure una opinió generalitzada sobre els assumptes que afecten a la
ciutadania en el seu conjunt i, en particular, respecte a la igualtat de dones i homes a La Pobla
de Vallbona.

La participació qualitativa es pot donar de moltes i variades formes, però destaquen per sobre
d’altres les següents:

▪

Entrevistes personalitzades. Recomanables per fer una primera mirada a la ciutat.
Entrevistes a una sèrie de persones notables, coneixedores de l’assumpte que ens
ocupa perquè ens puguen oferir unes variables inicials en les que basar-nos per
començar a generar continguts adients.

▪

Entrevistes grupals. Després d’escoltar unes primeres impressions de forma individual,
en aquest cas volem ampliar considerablement la informació. Així, es fa altra sèrie de
reunions amb persones influents, en general al front o pertanyents a les juntes o
direccions de les associacions, organitzacions, entitats o institucions locals.
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▪

Focus groups. Torn de fer reunions més limitades amb algunes persones que ens han
informat de forma precisa sobre els assumptes que ens afecten o d’altres que ens han
indicat pels seus coneixements sobre igualtat de dones i homes.

▪

Brainstromings. Amb algunes persones de l’equip es tractarà la informació depurada
als processos anteriors per intentar extraure una primera informació que facilite
algunes idees a incloure al relat d’igualtat municipal i a les accions que derivaran del
mateix.

Al mateix temps destaquen dos aspectes paral·lels. El primer una anàlisi sociodemogràfica per
comprendre l’univers poblacional en torn a la igualtat de dones i homes; i el segon un
qüestionari online amb una jornada presencial per corregir el biaix tecnològic i econòmic
d’algunes persones majors o amb menys recursos i que tenen una opinió diferenciada que
aportar-nos.

La legitimitat de les polítiques públiques no es troba només amb un procés d’aquestes
característiques. En realitat, el Pla d’Igualtat per a dones i homes que ha emprés La Pobla de
Vallbona té una doble vessant participativa: aquesta que us estem detallant, i altra que vindrà
amb la implementació de les mateixes accions de la planificació igualitària. Es a dir, ara la gent
participa per assabentar-nos i assabentar-se i després participarà activament en la consecució
de les mateixes accions que ens han suggerit, d’una o altra manera, als processos participatius
resultants.

Es tracta de què la ciutadania en general i les dones en particular, puguen ser les protagonistes
en la gestió governamental i de les distintes àrees que les afecten i de forma prosumidora.

Per tot això, les persones participants en aquest procés han sigut un total de 107 persones,
que poden agrupar-se d’aquesta manera:

Grups d’edat
De 12 a 30 anys
De 31 a 50 anys
Més de 51 anys
TOTAL: 107 persones

Dones
33
18
11
62

Homes
26
7
13
46
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No incloses en aquesta taula:
1 dona, professora de l’IES La Vereda.
14 dones, estudiants del primer cicle formatiu d’estètica d’entre 16 i 42 anys de l’IES La
Vereda.
2 dones, entrevistades telefònicament de forma anònima.
*Noms en annexe 1.
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3. LA FUNCIÓ DEL PLA DE IGUALTAT DE DONES I HOMES COM A ELEMENT
DINAMITZADOR I SENSIBILITZADOR IGUALITARI

En realitat el mateix disseny del pla de igualtat de dones i homes de La Pobla de Vallbona i la
seua implementació suposa, per si mateix, un mecanisme d'intervenció pública per a introduir
en el debat social la problemàtica de la discriminació i la preocupació en distints àmbits per la
igualtat de gènere.

En termes de participació, les distintes subfases en què es dona a la ciutadania l'oportunitat de
pronunciar-se sobre com pensar, reflexionar, contar i desenvolupar les polítiques d'igualtat,
són un element dinamitzador i sensibilitzador igualitari.

Ja des de la primera subfase de la participació qualitativa, les entrevistes personals en
profunditat permeten intercanviar opinions amb unes primeres persones amb certa notorietat
en assumptes associats a la igualtat en el municipi. Així, es poden posar en comú els principals
problemes, dificultats o oportunitats a atendre per a l'elaboració de les possibles hipòtesis
causals i sobre la intervenció de les polítiques públiques adhients, aportant les primeres claus i
variables amb les que situar el context social susceptible per actuar.

Amb les entrevistes semiestructurades grupals, en grups més nombrosos com senyalàvem
abans, es desenvolupen els principals temes tractats a les entrevistes en profunditat de forma
més expansiva, escoltant allò que es circunscriu en torn a la igualtat a la Pobla de Vallbona.

Amb els focus group acaba la subfase de participació qualitativa, oferint a qui participa
l'oportunitat de tractar els principals temes, dissensos i consensos sorgits al llarg de les
anteriors entrevistes, tot això amb la finalitat de contrastar i falsar el relat i els continguts
expressats i establir algunes de les accions de la planificació estratègica.

Per cloure la subfase de participació qualitativa s’inicia un procés de brainstorming o pluja
d’idees entre l’equip responsable del disseny del pla d’igualtat de dones i homes i dels
responsables polítics o persones tècniques implicades que formen part de la iniciativa o es
pogueren requerir donada la seua posició als assumptes sorgits.
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El resultat de la participació qualitativa manté un procés simbiòtic amb l’anàlisi
sociodemogràfic i el qüestionari online per extraure de les seues conclusions les accions del pla
d’igualtat de dones i homes de la localitat.

Una vegada dissenyada la política pública, el següent pas és implementar-la. No cal assenyalar
de nou la importància de mantenir la participació de la ciutadania amb l’execució de les
accions igualitàries, amb la finalitat d'incrementar la legitimitat de la planificació fonamentantse en les veïnes i veïns de la Pobla de Vallbona, així com per reduir la possibilitat de desatendre
disfuncions entre els gestors i la ciutadania, en tindre un intercanvi d'informació més fluida i
ampliar el compromís social per la igualtat.
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4. EL PAPER EXEMPLIFICANT DE L’ADMINISTRACIÓ EN LA TRANSMISSIÓ
DELS VALORS D’IGUALTAT

Raonava Kant, a la seua obra “Metafísica dels costums i de la moral”, que els imperatius
categòrics, quan es refereixen a les accions exteriors (les que afecten a tercers), han d’estar
regulats, justificant en realitat l’existència d’un Dret que legítimament exercisca la coalició
contra les accions que limiten les llibertats alienes i, de la mateixa forma, justificant també
implicitament la necessitat d’un Estat que mantinga vigent eixe Dret.

Enriquirem el raonament de Kant interpretant-ho amb el temps passat, doncs justifica la
intervenció del poder polític per corregir les situacions d’injusticia, és a dir, la necessitat de
polítiques públiques discriminatòries per garantir la igualtat de dones i homes.

El paper de l’Administració ha anat evolucionant des de formes explícites d’exercir el Dret,
fonamentades en el fet d’obstentar la capacitat legítima d’exercir la violència, cap a formes de
soft law, basades en la persuasió, l’exemple i el joc d’incentius-desincentius.

El temps, altra vegada, ha estat el que ha dictaminat quines accions s’implementaven en cada
moment acceptades per una majoria social donat el seu encaix amb les necessitats que hi
havia. En general ha hagut un temps en el que les coses ni es podien dir ni fer, altre en el que
les coses es podien dir i no fer i altre, aquell que ens ocupa, en el que les coses es diuen ben
fort i es pot aconseguir fer-les.

És ací, ara i en aquest temps, on encaixa un pla d’Igualtat de dones i homes com expresió del
compromís d’aquest ajuntament de La Pobla de Vallbona amb la igualtat i de la voluntat
d’exercir accions efectives, en forma de polítiques públiques, per reprimir conductes que
atenten contra les dones en qualsevol forma i lloc.

En aquest sentit, l'ajuntament de La Pobla de Vallbona ha de ser un referent en l'aplicació de la
seua pròpia planificació igualitaria, doncs l'actuació dels poders públics, per estar sempre
subjectes a l’escrutini públic i revisió des de múltiples òptiques (legal, comptable, mediàtica,
ètica, social, electoral, acció de l'oposició, etcètera), sempre tindrà una gran influencia en la
transmissió de valors a la ciutadania, malgrat les dificultats que explicarem en
l'apartat de resistències a la igualtat.
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5. LA IMPORTÀNCIA DE LA TRIANGULACIÓ EN LA TRANSMISSIÓ DELS
VALORS D’IGUALTAT

De forma paral·lela a les transformacions en el paper de l'Administració amb l'aplicació del
Dret, la societat civil també ha incrementat la seua capacitat d'influència, tant en la condició
de reforçament, com en la de llast, respecte de l'aplicació de polítiques públiques. Ja siga
mitjançant moviments i organitzacions socials, ja siga amb l'associacionisme, la societat té els
seus propis mecanismes de pressió al poder polític, tant a favor com en contra de la
implementació de les polítiques.
En relació amb la implementació del pla de igualtat de dones i homes de La Pobla de Vallbona,
el paper de les associacions locals amb certa sensibilització feminista, igualitària o de gènere,
pot ser un gran reforç pel fet que són molt àgils en detectar errades en l'eficàcia d'una política
pública o en localitzar situacions de discriminació cap a les dones (fins i tot a la mateixa
burocràcia administrativa) i pel suport que poden oferir a les distintes iniciatives engegades.
El teixit social pot ser molt més ràpid en l'aplicació de les primeres mesures de denúncia i de
contra-discurs, mentre que l'Administració es prepara per reforçar-ho i actuar. A més a més, la
novetat dels moviments socials enfront de la monotonia de l'acte administratiu pot ser, sovint,
un plus d'atenció mediàtica o de legitimitat social que no deu deixar-se de tindre en compte.
En tot cas, parlem de validar les polítiques públiques i, més en concret, les accions d’igualtat
amb la participació ciutadana organitzada.
Es pot afermar, per tant, que l'aliança de l'ajuntament amb amb el teixit social és una relació
mútuament beneficiosa, on ambdues parts contribueixen a l’eficàcia del pla municipal
d’igualtat de dones i homes, proporcionant majors recursos personals a l’administració i
empoderant a les organitzacions socials perquè guanyen veu i influència local.
Un aspecte suficientment important a tindre en compte és el de la triangulació per a la gestió
pública entre ciutadania, administració (ajuntament) i la mateixa localitat. En general es té
consideració de les dues primeres, però no de la tercera, la ciutat, i cada localitat inspira o
facilita unes determinades polítiques donat el seu urbanisme, cultura, infraestructures,
sostenibilitat, etcètera.
Les ciutats tenen vida, són organismes vius que s’han conformat amb el pas dels anys amb
unes determinades vivències, a una o altra ciutadania (autòctona o nouvinguda). La localitat
influeix sobre la ciutadania i sobre la mateixa governabilitat.
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Així, els governs poden canviar de pensar mentre el poble i la gent poden continuar de la
mateixa manera o, al contrari, la localitat i la ciutadania poden canviar mentre els governs es
queden igual.
La impressió escoltant a una majoria de persones entrevistades, és la consciència d’un doble
canvi a La Pobla de Vallbona, intens i significatiu, que modifica substancialment l’oportunitat
d’emprendre les accions per a la igualtat de dones i homes que es necessiten implementar:
sociodemogràficament (augment considerable de la població als darrers anys) i políticament
(canvi de forces polítiques i de l’equilibri governamental).
Si ha canviat la ciutadania i el govern, quedarà doncs el canvi a la ciutat. Hi ha una inèrcia de
suficients anys que, entre una societat augmentada i una administració renovada, pot
convertir-se en una resistència a la igualtat si no es gestiona pertinentment. Per evitar-ho,
totes les societats tenen un nucli sagrat que es més convenient, treballar que erosionar,
guanyar que doblegar.
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6. HI HA UN DISTANCIAMENT ENTRE L’ADMINISTRACIÓ, EL SEU
LLENGUATGE I LA CIUTADANIA?

Aquest assumpte s’ha conformat, s’ha expressat, al llarg de dues dècades. Podíem observar
com els estrats més implicats amb la igualtat, al sindicalisme o en algunes iniciatives
associades a la societat civil, han vist traduïdes les seues preocupacions des de l’àmbit social al
polític i administratiu. És a dir, persones que de sempre han treballat els aspectes igualitaris
donada una creença basada en aspectes de justícia social, des de la transició a la democràcia
actual, amb els anys han acabat formant part d’organitzacions polítiques que han arribat a
governar els seus pobles, autonomies i altres circumscripcions o, també, han accedit a la funció
pública des d’on implementen allò que sempre va estar la seua vocació.

Sorprenentment, alhora que moltes d’aquestes persones han arribat als governs i tenen
l’oportunitat de transformar les seues respectives societats, paral·lelament, és possible
percebre un progressiu cansament de la ciutadania respecte aquestes qüestions que, si bé
importants, no són interioritzades a priori com a urgents. Així, cal preguntar-se: s'ha cansat la
gent d'aquests temes?, es fa servir des de la política un llenguatge adequat per transmetre
eficaçment aquests valors?, què està succeint en realitat?

No hi ha respostes fàcils. Thomas Frank ens explica com els conservadors van poder imposar
els seus valors entre la ciutadania més humil dels Estats Units a causa del desfasament entre el
llenguatge i preocupacions dels referents progressistes i el llenguatge i preocupacions del
poble pla. Així, escrivia Slavoj Žižek comentant l'obra de Thomas Frank: "la manca de qualsevol
connexió cognitiva, entre els interessos econòmics i les qüestions 'morals'" implicava que la
població treballadora i camperola nord-americana se sentira més representada per èlits
empresarials i terratinents, amb qui comparteixen valors religiosos i patriòtics, que no amb
progressistes percebuts com a decadents, amb estils de vida estrangers i que defensen causes
contràries als seus valors, com ara l'antimilitarisme, l'avortament o el matrimoni entre
persones del mateix sexe, i que s’autoperceben amb una aura de superioritat moral enfront
dels seus costums i tradicions.

També és possible recórrer a la teoria del pos-materialisme proposada per Inglehart, segons la
qual, aconseguit cert nivell de seguretat, tant física com econòmica, les societats acostumen a
desenvolupar uns valors d'ordre elevat, doncs no signifiquen un benefici material immediat
per a les persones (sí compromís ecològic, equitat, conciliació, igualtats, etcètera). Segons
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aquest raonament, la millor manera de transmetre el compromís per la igualtat de gènere en
una comunitat, seria generar benestar material que permetera les polítiques socials. De la
mateixa manera, podríem argumentar la diferència entre una administració, situada
lloablement en aspectes de justícia social, d’alguns segments poblacionals que
maslownianament pensen més amb les necessitats fisiològiques o de seguretat que amb les de
reconeixement polític.

Així, al llenguatge de hui en dia “políticament correcte”, pot ser que l’ús real o percebut
metodínicament de determinats conceptes aliens a una majoria ciutadana al medi rural, haja
acabat per banalitzar la croada igualitària en el seu conjunt. Hui s’escolten més reticències cap
al llenguatge inclusiu, per exemple, que fa deu anys.

Aquest assumpte no deixa de preocupar-nos en la fase del disseny i implementació dels plans
de igualtat i ens fa aprofundir en el desenvolupament de les accions necessàries per a
aconseguir la relació i la cogestió de les polítiques igualitàries entre la gent, el poble i
l’ajuntament de manera conversacional.

Acabant aquest punt ens agradaria assenyalar que la dona i el sector públic tenen un lligam de
vital importància en un sentit igualitari. Les polítiques públiques afavoreixen a les dones en dos
sentits: el primer recau en el fet de què més escoles bressol (per exemple; també activitats
extraescolars i altres serveis) ofereixen una via d’escapament quotidiana per a la conciliació
laboral – familiar – personal. El segon sentit en el que els serveis públics afavoreixen a la dona
és amb el seu propi procés meritocràtic, el que significa una oportunitat real d’accés a
l’ocupació de places laborals.

És a dir, a les nostres ciutats el sector públic permet a una majoria de dones descarregar-se
eficientment d’una part de les seus obligacions atribuïdes per una societat patriarcalitzada i, al
mateix temps, l’ocupació que es genera és més garantista que la del sector privat per a l’accés
de les dones al món laboral, amb més possibilitats de permanència i promoció professional.
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7. RESISTÈNCIES A LA IGUALTAT

Hem nomenat la velocitat de les ciutats per adaptar-se i digerir els cavis socials i polítics que es
viuen en primer i segon lloc i també hem parlat de la manera en la que el llenguatge motiva o
desmotiva les accions igualitàries.

Hi ha una resistència transversal per a una correcta implementació de les polítiques d’igualtat
a La Pobla de Vallbona i altres poblacions similars en aspectes comunitaris: el que podria
significar certa vessant religiosa que impregna distints estrats socials en diferents graus i cults
(autòctons i immigrants), i que pot suposar un fre a les polítiques igualitàries si no
s’interprenten bé les seues accions.

Els valors associats a unes o altres religions locals (hui en dia hi ha a qualsevol ciutat hi ha
distintes pràctiques religioses segons ètnies, cultures o nacionalitats), amb major o menor
representativitat són, en general i de forma innata, proclius a la conservació més que al canvi.
I les polítiques d’igualtat solen transformar les situacions establertes.

Per millorar les probabilitats d'èxit del pla d’igualtat de dones i homes de La Pobla de Vallbona
es deuen conéixer prèviament aquests i altres factors que poden dificultar la correcta
implementació de polítiques públiques d'igualtat de gènere i fer programes específics per
determinats públics susceptibles de necessitar al·licients addicionals per comprendre i
compartir una terminologia i finalitat igualitària.

Altra resistència local a la igualtat pot ser la dispersió de la població en distints nuclis
poblacionals i que genera, en quasi totes les polítiques públiques, sobrecostos a l'haver de
redoblar esforços pressupostaris per fer desplaçaments, serveis comunitaris o facilitar l’oferta
de prestacions públiques a la ciutadania en general i a les dones en particular. També, una
comunicació més complexa amb el veïnat que no comparteix una cadena informativa com la
que hi ha al mateix casc urbà de la localitat. No es el mateix, viure i relacionar-se en qualsevol
de les urbanitzacions del municipi que a un o altre carrer del centre de la Pobla de Vallbona.
Els assumptes, les infraestructures, l’entorn, la cultura i les possibilitats de cada persona, són
diferents segons on habita.

La situació és molt diferent entre ambues circumstàncies i es reflexa en innumerables
exemples, com ara el treball a casa o, malauradament, en la violència de gènere, doncs
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aquesta al centre de la població pot visibilitzar-se i identificar-se amb més indicadors que a una
vivenda disseminada on, a més, no existeixen massa comerços, bars o altres llocs on la víctima
puga acudir diàriament per fer els seus quefers (al comerç tradicional, donada la proximitat i el
tracte personalitzat, sol detectar-se la simptomatologia associada al patiment i la violència).

Les dones solen sofrir en primera persona, en l’àmbit laboral, familiar i personal, les
conseqüències de la falta de mobilitat, pronunciant-se els aspectes desigualitaris. Anar al
treball, relacionar-se amb les amistats o poder comprar on es desitge, en qualsevol de les
urbanitzacions i nuclis urbans que integren La Pobla de Vallbona, és un fet transcendent per al
seu veïnat i que han expressat insistentment quan han tingut l’oportunitat de fer-ho.

Malgrat això, s'ha de destacar també que la ràpida connexió de La Pobla de Vallbona amb
València provoca que la ciutadania del municipi puga realitzar una part significativa de la
seua socialització fora

de

l'àmbit

competencial

d'aquest ajuntament,

el

que

pot

tindre conseqüències no quantificables en la eficàcia de la política pública quotidiana. Una
ciutat més allunyada de la capital provincial té més influència sobre una ciutadania que viu,
treballa i es relaciona a la mateixa localitat.

De la mateixa manera, podria ser interessant quantificar les persones no censades a La Pobla
de Vallbona i els recursos que es destinen a la ciutadania en el seu conjunt amb les prestacions
municipals, valorant la inversió i el retorn que signifiquen aquests trasvassaments per qui
tributa o no a la població. En un temps de recursos escassos es pot valorar certa solidaritat
bidireccional per als serveis i polítiques públiques, incloses les igualitàries. Més recursos són
més oportunitats.
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8. TECNOLOGÍA I XARXES 2.0

Poques persones posen en dubte hui en dia la influència de la tecnologia sobre la igualtat
encara que siga interpretable com a una doble eina. Si al llarg de la història, el
desenvolupament tecnològic ha permés a la humanitat imposar-se sobre alguns aspectes de la
natura; des d'un perspectiva de gènere, ha empoderat a la dona amb el temps, situant-la en un
plànol d'igualtat respecte d'uns treballs cada vegada menys físics i, en consequència, impulsant
la capacitat de reivindicar finalment la iguatat efectiva en el treball i en altres àmbits
competencials.
No és només les diferències que hi ha entre treballs més o menys tecnològics, és, com també
ens apreciaven, la diferència entre més o menys ús de tecnologia als treballs industrials. Està
clar que als treballs que manipulen les noves tecnologies de la informació i la comunicació
requereixen d’una capacitació i una dedicació més intel·lectual que física, amb el que podem
afermar que la tecnologia fa d’agent d’igualtat meritocràtic. Però també, als treballs
manufacturers, als magatzems i cooperatives, per exemple, amb el pas del temps la tecnologia
ha modificat substancialment les tasques que abans requerien de l’esforç personal de molta
gent. Encaixar o bolcar caixons, paletitzar o netejar envasos de transport, hui no té res a vore
amb fa vint anys i les dones poden ocupar eixos llocs de treball amb certa normalitat. Si no els
ocupen és per les pròpies resistències i segmentacions tradicionals que hi ha al sector agrari.
Però les tecnologies tenen un gran desenvolupament en altres camps i, com qualsevol eina,
són instruments el servei d’unes o altres finalitats, i per això mateix poden ser empleades
lloablement, o no. Una política integral d'igualtat de gènere no ha de desatendre els reptes
que afronta la dona al terreny tecnològic i comunicacional, doncs els canvis han estat
impressionants.
Es deu conéixer, per poder combatre-ho, el funcionament de fenòmens com el ciberassetjament, ja amb finalitats sexuals, ja amb finalitats vexatòries o intimidatòries, amb un
especial èmfasi amb la vessant de ciber-bullyng, per ser les dones jóvens especialment
susceptibles de protecció conforme als instruments jurídics de Drets Humans, en consonància
amb aquesta etapa en què la dona es forma per a la seua etapa adulta mentre corre el risc
d’aquests nous tipus de masclisme transmutat.
Igualment preocupant és la presència de micromasclismes en el llenguatge i als continguts
audiovisuals de les xarxes socials i, especialment quan es dóna en la comunicació institucional.
Així, l’empoderament de l’Administració Pública amb el llenguatge inclusiu és una tasca en la
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que s’ha avançat però en la que encara queda camí per recórrer, doncs el retrocés sofrit
socialment és dramàtic, ortogràfica i inclusivament parlant.
Respecte a la relació entre la pornografia i desigualtat, la tecnologia mòbil fa d’instrument per
a la perpetuació dels rols socials i sexuals per raó de gènere i per cosificar el cos de la dona
d’una manera a la que altres generacions no tenien accés paregut.
No és una qüestió netament puritana o moral, és que no es pot negar que la pornografia és la
culminació del consumisme, doncs amb aquesta se sedueix a qui ho consumeix majoritàriament homes- a que pot tindre allò que desitge, incloses les dones.
Si la gent està a les en internet, les xarxes importen. I si importen, és un terreny apte per a
lluitar contra la discriminació i fomentar la igualtat. Amb el recolzament de la infratelevisió, la
influència de les xarxes socials en la joventut, creant models i tendències a imitar, és un
assumpte molt seriós i responsable de certa regressió en matèria de igualtat que es pot
contrastar en distints segments poblacionals adolescents.
Al mateix temps, l’ús de les tecnologies de la comunicació i la informació per al
desenvolupament de continguts i accions per a la igualtat, és imprescindible i ofereix la
possibilitat d’arribar a persones nadives en internet de forma directa i en un format que aviat
fan seu o rebutgen amb la mateixa facilitat. També a la gent major, doncs les accions
igualitàries que compten amb elles tenen una alta repercussió local.
L’ansietat en la immediatesa en les respostes gràcies a Whatsapp o la participació lleugera com
el m’agrada de Facebook, són qüestions que no només es queden al mòbil, estan transformant
la relació de la ciutadania amb els seus respectius governs eixigint temps real i altres opcions
més participatives per expressar-se. Instagram hui representa l’assetjament de la imatge sobre
la paraula, el creixement de la part audiovisual sobre l’escrita. Nosaltres hem d’estar doncs
també en eixe espai.
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9. EL PAPER DE L’EDUCACIÓ I LES OPORTUNITATS REALS

L'educació és un terreny complex i imprescindible en què fomentar la igualtat. Ho és per
naturalesa, per ser una etapa molt prolongada en el temps i amb la qual la joventut transcorre
por diferents moments de formació personal i per distintes etapes acadèmiques. Por tant, més
correcte que parlar d'educació puntual, podria ser entendre-ho como a un procés educatiu
longitudinal.
L'etapa d'educació infantil no ha estat especialment estudiada des de l'òptica del foment de la
igualtat de gènere. Tal vegada perquè des dels equips encarregats del disseny i implementació
de les polítiques públiques no han pogut o no han comprés la importància d’aquest moment
vital del alumnat més menut en la formació de les seues estructures cognitives, amb les que
haurà d'interpretar posteriorment el món i, per descomptat, les relacions de gènere amb els
demés.
Molta literatura acadèmica dels camps de la pedagogia i la neurociència coincideix en el fet
que durant aquests anys les xiquetes i els xiquets són com una esponja, raó per la qual cobra
una importància majúscula no inculcar predisposicions a discriminar entre gèneres per via de
la seua associació a colors, a jocs o a vestimentes. Cap persona naix masclista.
Malauradament encara hi ha massa exemples d’aquests tipus cada dia en distints àmbits
educatius públics i, de forma pronunciada inclús a propòsit, als centres d’educació privada,
com per exemple els que fan segregació per sexe.
De la mateixa manera la influència familiar en aquest període és encara completa, raó per la
qual les relacions i els protocols entre familiars i professorat haurien d’establir-se i coordinarse en distints àmbits personals i socioculturals perquè ambdós àmbits, casa i escola,
maximitzen els trasllat de coneixements igualitaris de forma més eficient.
En l'etapa d'educació primària, la importància de la família com a institució primària de
socialització i transmissió de valors es redueix, en el context actual d'escolarització obligatòria,
atorgant més protagonisme a l'escola. També aprén la joventut a sociabilitat-se entre iguals, si
bé s’insisteix que el context d'escolarització obligatòria no és un terreny on el professorat tinga
coneixements específics sobre igualtat que traslladar amb l’eficiència que es desitjaria.
Amb el pas a l'educació secundària, família i escola van progressivament reduint la seua
influència cap a les amistats entre iguals. Açò és un fet rellevant doncs, amb uns valors i una
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personalitat bastant formada, una mala comunicació entre familiars, professorat i alumnat,
amb unes conductes poc encertades a imitar, pot ser molt perjudicial per a la personalitat
d’una generació en la que comença a preocupar certa regressió en termes d’igualtat (amb la
influència massiva dels mitjans de comunicació audiovisuals).
La inflluència sobre l’alumnat de l’ESO és, doncs, més complexa al trobarse en la tercera etapa
del procés de socialització entre família, escola i iguals, on troben ja una identitat grupal a la
qual és difícil d’accedir. Un cas real sobre processos que intenten millorar les coses i acaben
engreujant-les és, per exemple, el de que a una xarrada de sensibilització per la igualtat s’use
en negatiu una icona admirada per l’adolescència, aquesta activarà instintivament els seus
mecanismes de bloqueig cognitiu i de percepció selectiva, rebent menys informació de la que
seria desitjable i processant-la amb una mala predisposició. Justament s’hauria de fer el
contrari, utilitzar models que admiren per a sensibilitzar-los amb la igualtat promoguent un
efecte de simpatia igualitària. L’empatia és un requisit obligatori entre les persones
reponsables de l’expressió igualitària i l’alumnat. Valga com exemple la frase que ens va dir un
estudiant: “...vosaltres sou feministes, el passat any va vindre una hembrista...”, interpretant
personalment certa misàndria o despreci pels homes en una xarrada del passat curs.
Malauradament açò ens porta a la reflexió de què certs interessos organitzats estan generant
un territori de comunicació anti feminista i igualiltari. Paraules com hembrista o feminazi es
popularitzen en un llenguatge hereu del patriarcat, que les usa com a eina desigualitària en un
temps amb nous mitjans i tecnologies per propagar-les.
Per altra banda, ens fan una apreciació interessant professores i professors de secundària: la
responsabilitat per a la igualtat està encarant-se a l’àmbit educatiu i aquest té pocs recursos i
preparació específica per suportar la pressió social i exercir aquesta tasca amb l’eficiència que
es pressuposa que han de tindre a dia de hui.
Enguany ha estat el primer any amb coordinació d’igualtat als instituts, això és un pas
endavant en una travessia pel desert. La importància recau, segons algunes persones
compromeses, en el currículum ocult del professorat. En evitar conductes i patrons
micromasclistes en la seua pròpia professió al llarg del dia, cada día. La conscienciació dels
professionals de l’educació és molt important per trasnmetre amb les seues respectives
assignatures aspectes d’igualtat de manera natural, amb les seues paraules mentre treballen
l’intel·lecte de l’alumnat.
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Amb el pas a l'educació superior, la joventut, cap a la majoria d’edat, prima la socialització
entre iguals sobre la familiar i l'escolar. En aquesta etapa, l'objectiu ha de ser trencar els
condicionaments i prejudicis que hagen pogut inculcar-se en les etapes anteriors para impedir
les pròpies autolimitacions en les dones per al seu desenvolupament personal i professional,
així com denunciar els prejudicis i comportaments, conscients o no, que causen discriminació
cap a elles.
Malauradament, la influència sobre l’alumnat en aquests moments està molt limitada,
evidentment les persones més adultes tenen les estructures sociocognitives més
desenvolupades i sofreixen un procés d’exposició selectiva als continguts que els són amables.
Així, a més majors, les persones tendeixen a relacionar-se amb altres gent similar i compartir
continguts similars, fins i tot a les xarxes socials que, a més, reforcen codificadament les
tendències consumidores amb allò que simplement és del grat de cada persona.
Malgrat tot, hem de ser realistes amb els objectius i reconéixer que partim d'un context de
limitació dels mitjans materials i personals per emprendre polítiques d'acció positiva donat
que, per la seua contemporaneïtat, les persones encarregades del disseny i implementació de
moltes d’aquestes iniciatives des d’infantil a l’edat adulta, no tenen recursos logístics ni
econòmics ni la formació específica que es requeriria per als seus quefers diaris. Sofrint
aquesta situació, no és inhabitual empredre accions d’igualtat sense valorar el públic objecte
de les mateixes ni la repercussió que poden tindre de no encertar la seua implementació.
Malauradament, com dèiem abans en massa ocasions l’efecte d’algunes iniciatives és
exactament el contrari al que es pretén aconseguir o, simplement, no hi ha cap efecte.
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10. ACCIÓ POSITIVA CONTEMPORÀNEA

Una concepció extensa de les accions positives inclou iniciatives molt variades: en primer lloc,
les accions promocionals es limiten a intervindre a favor de la promoció de la igualtat o la
denúncia de les situacions de discriminació (exemple: sobre conciliació de vida familiar –
laboral - personal, celebració del dia de la dona treballadora, donar reconeixement a dones de
la localitat, eliminar el llenguatge sexista dels actes administratius, etcètera).
Les accions preferencials requereixen tractar de manera diferenciada a diferents grups,
afavorint les persones desfavorides (dones), sempre amb l'objectiu d'aconseguir una millora
en termes d'igualtat efectiva.
També, la discriminació inversa és un tipus d'acció positiva menys compartida socialment,
expressat sovint a les reunions per una majoria de persones, doncs causa un desavantatge
evident i individualitzable a una persona concreta, en lloc de diluir el 'cost' de la igualtat entre
la ciutadania (per exemple, un sistema de quotes reservades o, en altre grau, unes llistes
'cremallera', poden impedir a algunes persones formar part d’un projecte).
S'ha plantejat la qüestió al voltant de la compatibilitat de les diferents accions positives i,
especialment, les que consisteixen en discriminacions inverses. Des del punt de vista jurídic, la
igualtat s'imposa com una finalitat, però la jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió
Europea -casos Marschall, Kalanke i Baden- i el Tribunal Constitucional -amb fonamentació als
articles 1.1, 9.2 i 14 CE- han anat admetent l'aplicació d'accions positives amb caràcter
transitori, sempre amb un control estricte de la legalitat: d'una banda, la finalitat ha de ser
legítima (és a dir, perseguir la igualtat efectiva); d'altra banda, que el perjudici que cause
l'acció positiva a algunes persones siga proporcionat en relació amb la igualtat efectiva que es
pretén aconseguir; allò que en la pràctica implica que les quotes no es poden aplicar de
manera automàtica, sinó que s'ha de fer una anàlisi individualitzat en cada cas. Per exemple,
no es poden aplicar automàticament en favor de les dones sense tindre en compte si en el cas
concret un home està més discriminat per raó de la seua condició socioeconòmica, per
diversitat funcional o per altres motius.
En tot cas aquest darrer tipus de discriminació està més qüestionat per la majoria de persones
entrevistades a La Pobla de Vallona i per les que han participat als darrer tres plans d’igualtat
amb participació qualitativa. Les raons que tenen per rebutjar una discriminació de quotes és,
en primer lloc, la reserva final de places i no que el fet discrimitarori estiga en el mateix procés
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on es requerisca l’acció igualitària (per exemple relativitzar les proves físiques per a policia
municipal segons sexe). És a dir, ponderar el procés perquè l’accés siga igualitari, no impedir
amb una reserva final que una dona o un home puguen accedir al lloc de treball si
meritocràticament s’ho mereix més. En segon lloc una impressió generalitzada que reforça
aquest raonament és que, si als anys setanta o huitanta eren necessàries les quotes donat el
biaix de gènere en determinades ocupacions, hui en dia les dones han millorat la seua posició
en l’àmbit laboral amb més oportunitats d’arribar a llocs directius per elles mateixa sense cap
ajut. També que hi ha ocupacions feminitzades on l’home té menys oportunitats.
Malgrat que la percepció no coincidisca plenament amb la situació real de desigualtat entre
dones i homes i les seues perspectives vitals, o no es considere que eixes professions
feminitzades són simptomàticament desiguals, està generalitzada l’opinió d’entendre com a
una tutela administrativa innecessària qualsevol discriminació que atenga a reserves d’espais i
no a processos meritocràtics.
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11. SITUACIÓ SOCIO-ECONÓMICA I IGUALTAT

El context actual de crisi econòmica, que no remet i que sembla va inaugurar un context
internacional amb precarietat laboral, social i política, afecta especialment a les dones. És per
aquestes, com a col·lectiu estructuralment discriminat al llarg del temps, per a qui es
requereixen accions positives encaminades a corregir les discriminacions històriques que
encara perviuen a la nostra societat. Malauradament, perjudicades per les retallades en les
polítiques públiques, els pressuposts destinats a les polítiques d’igualtat es veuen
compromesos en massa ocasions. La igualtat, regidories d’igualtat, agents d’igualtat i espais
d’igualtat, solen sofrir de primera mà les retallades o la desubicació administrativa.
L'augment de l'atur impulsa a moltes dones, amb l'absència de protecció des del àmbit públic,
a buscar refugi a la família. Així, la dona, que ja abans de la crisi tenia més representació a
l'economia informal, sense el plus de protecció que li atorga el dret laboral, és la primera en
sofrir un empitjorament de les seues condicions laborals quan no directament
l'acomiadament, relegant-la al rol tradicional de mare i mestressa de casa, activitats que, per
altra banda, continuen sense un reconeixement social i públic.
En aquest sentit, un context de dificultat econòmica, per definició implica mancança de capital,
que és el recurs que permet a una economia progressar materialment i invertir en
desenvolupament i innovació, generar tecnologia i treballs intel·lectuals, el gran agent
d’igualtat després de la funció pública. Açò, des d'una perspectiva de gènere, ha de ser
interpretat en el sentit de què les crisis econòmiques redueixen els nivells d'ascens social,
especialment el femení, i que fan caure més abruptament les oportunitats vitals a les dones
que als homes.
Combinant la teoria econòmica amb la perspectiva de gènere, davant l'absència de capital,
el factor treball s'abarateix en termes relatius, remanualitzant moltes activitats bàsiques o
primàries i, per tant, masculinitzant el treball.
S'ha d'afegir que la pobresa no només repercuteix negativament en la situació econòmica i
laboral de les dones a curt termini. Quan es cronifica, va més enllà, en limitar la possibilitat de
què la dona accedisca a estadis de socialització d'orde superior a la família, com l'escola o
treballs qualificats amb relacions entre iguals, allò que en última instància es tradueix en el fet
que les dones no puguen eixir d’un canal de reproducció de rols de gènere discriminatoris.
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12. DISCRIMINACIONS MÚLTIPLES

Les persones som éssers multidentitaris. El que som depén de la nostra permanència a
múltiples grups d'importància relativa. Encara que aquest siga un pla municipal d'igualtat
d’oportunitats, no hem d'oblidar que a la condició de dona, com identitat històricament
relegada a un segon pla per darrere de la condició d'home en massa sentits, es poden sumar
altres realitats i identitats també estructuralment discriminades, com pertànyer a una ètnia,
cultura, religió o identitat sexual minoritària, o conviure amb alguna diversitat funcional o
estat serològic, entre moltes altres possibilitats vitals.
Una política pública de gènere com cal no pot desconéixer les especifitats que necessiten les
dones que sofreixen alguna doble (o triple) realitat susceptible de ser discriminada. De la
mateixa manera, les polítiques públiques no seran coherents si, existint una política pública de
gènere i altra política pública específica per combatre les discriminacions sorgides per altres
identitats o condicions humanes, aquestes tenen duplicitats o contradiccions burocràtiques. És
menester, per tant, tindre sempre present una visió global de les intervencions del poder
públic en distints àmbits que afecten a la dona de forma holística al si de l’Administració.

Amb tot, és de destacar que, respecte als dobles o triples condicionants causals de
discriminacions múltiples que es poden donar a una societat en qüestió, La Pobla de Vallbona
té un nivell d'homogeneïtat col·lectiva, nadiva o nouvinguda, major que altres municipis del
seu voltant o ciutats més complexes (per exemple, Paterna o Elda), allò que permet un control
més eficaç sobre aquestes qüestions;
el que no eximeix de tindre-ho en compte a les accions a implementar al pla d’igualtat per si
escau implementar-les en alguns àmbits com l’escolar, el laboral o a l’economia submergida
que puga existir en sectors com l’ajut a domicili o el treball manual en alguns magatzems
agrícoles.

Interessant la tasca que esta realitzant La Pobla de Vallbona amb el Servei d'Orientació a la
Diversitat, un bon exemple de política integral LGTBI, combinant l'assessorament legal i de
sensibilització, a més de tindre un marcat caràcter participatiu, implicant en la política pública
a les institucions, a les famílies i als col·lectius més representatius.
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13. VIOLÈNCIA MÁSCLISTA

La violència de gènere, com a màxima expressió de les asimetries entre sexes, va estar definida
per l'ONU com a "tot acte de violència sexista que té com a resultat possible o real un dany
físic, sexual o psíquic, incloses les amenaces, la coerció o la privació arbitraria de llibertat,
ocórrega

en

la

vida

pública

o

en

la

privada".

Encara que gran part de la lluita contra la violència masclista es troba desenvolupada en
l'àmbit del Dret Penal, ja com a circumstància engreujant, ja com a delicte (incitació a
l'odi , 144, 148.4º, 153, 161, 171.4, 171.2, 511, 512, 607.1.4º, 607 bis .1.1º CP), ja com a
condició de suspensió o substitució de la privació de llibertat (art. 83.2, 84 CP), àmbits en
què aquest ajuntament no té competències, des de l’àmbit municipal sí es poden emprendre
multitud d'accions de prevenció, de detecció precoç o de suport a les dones en situació de risc
de

la

dramàtica

violència

masclista.

Un bon exemple és la formació de policies, metges i altre personal municipal per detectar els
primers signes del maltractament físic o psicològic, així com formar-los en com procedir amb
d'eixe tipus de casos. Açò pot evitar que el maltractament s'estenga en el temps o es puga
engreujar i malauradament porte a un cas de feminicidi.

En eixe sentit, és important la sensibilització i la formació del professorat, dels botiguers i
d’altres professionals en contacte directe d’una o altra forma amb les dones, per detectar els
casos de maltractament i fomentar la protecció de la infància, ja que ambdós tipus
de violència, la de gènere i la domèstica, acostumen a coincidir. És destacable en aquest sentit
el treball realitzat i la implicació de la policia municipal de La Pobla de Vallbona, així com els
protocols establerts amb altres cossos i forces de seguretat i personal tècnic de les
administracions públiques.

En la mateixa línia de detectar precoçment el maltractament, es poden impulsar
campanyes, en col·laboració amb les principals associacions de dones del municipi, que
mostren el suport institucional local contra el maltractament, de manera que la gent faça el
pas de la denúncia sense por a la desprotecció institucional, al desemparament econòmic i al
què dirà una societat a la que pot tindre por o que pot ferir-la emocionalment.
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Així, són de vital importància els protocols i les alternatives immediates per a les dones
víctimes de violència masclista i per a les seues filles i fills, així com mesures de (re)inserció
laboral en treball públic o de col·laboració privada. L'ajuda psicològica també és fonamental,
com ho és el canvi psicosocial de vore a la dona maltractada com a la part febla per passar a
vore-la com a la part amb valor per denunciar la delinqüència masclista.

La resposta ciutadana contra la violència masclista ve donada amb la superació dels prejudicis
que comporta una comunitat patriarcalitzada que dóna pas a una societat amb el valor
suficient per comprendre i defendre la igualtat de dones i homes.
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14. SALUT, BENESTAR I IGUALTAT

Hem de senyalar que La Pobla de Vallbona va fer un pas endavant en el tractament específic
de la salut de les dones amb l'aprovació del Reglament Regulador del Servei Públic de
Planificació Familiar i Menopausa l'any 2004.

Malgrat això, podem dir que la salut associada a la dona és un terreny amb certa polèmica que
requereix d’una plena atenció, doncs barreja factors estrictament biològics amb factors
culturals i socials. Les dones viuen de mitjana més anys que els homes, el que no ha de fer
obviar factors culturals que propicien el desenvolupament de certes malalties que afecten
estadísticament amb més intensitat al sexe femení.

Parlem, per exemple, d'alteracions de la conducta alimentària, de fòbies, de casos
d’insomni o depressions. Però també d'afeccions físiques relacionades amb la columna o amb
els peus, en les que indubtablement influeixen patrons de conducta i culturals com l'ús
de bosses o tacons, moltes vegades exigits o propiciats en algunes ocupacions per la mateixa
inèrcia masclista, per exemple conseqüència de treballs que requereixen estar a una persona
dreta molt de temps.

Per contra, les dones sofreixen menys accidents laborals que els homes, el que pot indicar
també que aquestes, quan accedeixen al mercat laboral amb més esforços, a més es focalitzen
en el sector serveis o en sectors amb menys riscs físics que, per exemple, la construcció, un
dels àmbits més preocupants en aquest sentit de la seguretat laboral.

Les malaties associades al treball son impotants identificar-les i tractar-les adequadament. Al
món de l’empresa o en l’àmbit de la funció pública es solen fer revisions periòdiques per
detectar precoçment les enfermentats. Però, que passa amb l’economia sugmergida inclòs el
treball a la familia? Com es detecten les malalties associades a les tasques en la llar per
terceres persones o al camp o serveis agrícoles? Seria interessant posar les eines per
comprendre la magnitud d’aquesta situació i oferir una resposta lateral a una situació que pot
existir i no tindre una atenció especialitzada com es requereix.
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15. LA DONA I L’ESPORT

La relació entre la dona i l'esport es troba marcada per la visió que l’home ha tingut
històricament de la mateixa dona. Si a la masculinitat li venien associats conceptes com la
competitivitat, a la feminitat se li relacionaven altres més passius que no encaixaven en un
model d'esport construït masculinament.

Reivindicar un paper protagonista de la dona a l'esport té una gran importància donada la
referència social que aquest té a la societat. Així, treballar per matisar el valor social assignant
l'esport masculí respecte als esports associats a la dona, suposa un gran impuls al terreny
ideològic i que pot expressar-se, per exemple, per a la igualtat salarial entre sexes.

L'esport significa alguna cosa més, suposa posar en relleu a la dona com a propietària del seu
cos, contra ecos històrics de concepcions androcèntriques o versions masclistes sutils i
resistents. Açò s'ha traduït històricament en l'assignació forçosa del rol responsable de mares a
les dones, no com a dret, sinó com a coartada per limitar les llibertats personals de realització
personal, com l'esport, considerat perillós per a la maternitat. Considerat perillós per a l’home
que no vol més autonomia femenina.

Es poden realitzar interessants polítiques públiques encaminades a motivar a la dona a fer
esport (i per edats), com a eliminar les discriminacions de les dones que ja desenvolupen
alguna activitat esportiva, siga professional, d’oci o de salut.

S'albira l'escola com un terreny propici per contrarestar una socialització familiar susceptible
de biaixos en termes d'igualtat de gènere esportiva, el que pot ser completat amb multitud
d’iniciatives locals en forma de provisió d'activitats extraescolars esportives, amb la possibilitat
de reducció o exenció de taxes en alguns esports femenins o transversals, així com motivar la
seua inserció a l'àmbit professional mitjançant la publicitació i la promoció o el reconeixement
d’algunes competències esportives específiques.

També són habituals les reflexions sobre xiquetes i xiquets que practiquen alguns esports mal
entesos como a masculins o femenins i que abans produïen certs comentaris maliciosos sobre
la seua possible homosexualitat, hui compresos més racionalment. Malgrat els avenços en la
percepció pública per entendre com a normal que una xiqueta jugue al futbol o que un xiquet
faça ballet, tot i això continuen les limitacions perquè l’esport femení, és a dir, una lliga
Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
94
2018 - 2021

femenina de futbol per exemple, tinga el mateix reconeixement i repercussió que el mateix
campionat masculí. Succeeix el mateix amb els esports, diríem, minoritaris, que no compten
amb una publicitat i participació majoritària, donada en molts casos la falta de la seua
promoció.
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16. CONCILIACIÓ LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL

Quan es parla de conciliació, indubtablement allò que es planteja és repensar els rols socials
associats al gènere. Històricament, és als homes a qui s'ha reservat quasi en exclusiva el
rol dominant en l'aspecte públic i, això, continua de forma residual als nostres dies. Per contra,
les dones han tingut un paper protagonista -que no dominant- a l'espai privat.

Hi ha hagut molts avanços en la incorporació de la dona a l'aspecte públic, i les accions
positives tenen molt a vore en el que s’ha aconseguit. Però, al costat d'eixa conquesta de
l'espai públic, no hi ha hagut un repartiment equitatiu de l'espai privat. Això ha ocasionat que
les dones hagen de suportar una doble càrrega, ja que assumeixen les responsabilitats de les
seues funcions en la cosa pública (com a treballadores, empresàries, polítiques, etcètera), i
segueixen assumint pràcticament les mateixes responsabilitats en la cosa privada (com a
mares, cuidadores, mestresses de casa, etcètera).

La falta de polítiques de conciliació laboral, familiar i personal, suposa un fre a les
possibilitades d'ascens laboral i social de les dones. Els rols de gènere imposen que siga la dona
l'encarregada de l'atenció prioritària de les persones dependents de la família –filles o fills,
gent major o amb malalties-, per la qual cosa sovint les dones, davant d’una dificultat
econòmica que impedisca externalitzar eixes cures o davant d’una dificultat laboral, tendeixen
a prioritzar els deures familiars sobre la seua realització social i professional. La reproducció
social del seus desavantatges està servida.

En canvi, poques vegades és l’home qui renuncia a la seua realització professional per
encarregar-se de les cures familiars, i això evidencia una situació a corregir des dels poders
públics amb les lleis i drets civils que van establint-se cada vegada més en les nostres societats
per a millorar-les.

Per altra banda, la base d'una aparent igualtat entre dona i home en famílies heteronormatives amb capacitat econòmica per externalitzar gran part de les cures familiars, subjau
que eixa externalització recau, moltes vegades, en altres dones en les que concurreix la
triple condició de ser dones, de renda baixa i immigrants que poden treballar en l’economía
submergida, el que ens pot remetre, com sabem, a possibles discriminacions múltiples.
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S'ha de recordar que la falta de polítiques de conciliació personal (menys reconeguda aquesta
que la laboral o familiar), impedeix que les dones es realitzen en la seua individualitat: mentre
que l’home sol disposar amb més certesa d'un temps lliure després d'acabar la seua jornada
laboral per socialitzar-se amb amistats o exercir activitats d'oci, la dona sol continuar amb
l'activitat domèstica. Açò causa que masculinament es puga accedir amb més facilitat a altres
processos de socialització entre iguals, mentre que la dona accedeix amb més dificultat,
romanent en estadis de socialització familiar, on acostumen a perpetuar-se els rols de gènere
tradicionals i limitant les possibilitats de realització personal plena i de relacions professionals.

En aquest sentit, moltes dones que han estat víctimes de la violència masclista, afirmen que
una de les seues majors dificultats després d'eixir d'aquesta situació era que no recordaven
quines coses els agradaven, doncs feia anys que estaven limitant-se a assimilar l'oci i les
amistats del marit.
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17. ECONOMÍA SUBMERGIDA LATENT

Com comentàvem abans amb el cas de la salut i les malalties no detectables en el mercat
laboral no declarat o asumit, l'economia submergida suposa un perjudici per a la dona des
de dues òptiques. Per una part, des d'una perspectiva macroeconòmica, minva la proporció de
recursos en les arques públiques, de les quals han de sorgir les polítiques encaminades a
corregir les discriminacions per raó de gènere. Per altra part, partint d'una òptica
microeconòmica, la dona que treballa en l'economia submergida no accedeix a la protecció
estatal, tant del dret laboral com de la seguretat social, incrementant la possibilitat de veure's
en situacions d'exclusió social i de dependència econòmica.

En aquest sentit, les dones que treballen en sectors de l'economia submergida no cotitzen a la
seguretat social, el que suposa que a partir de certa edat aquestes són depenents de la pensió
o recursos del marit (més que de la parella) i les enfebleix, les fa succeptibles o

pot

predisposar-les a suportar situacions que atempten contra la igualtat i contra la seua dignitat
personal. A més, la falta de reconeixement públic, sol dur aparellada una absència de
reconeixement social, el que dificulta la seua plena realització. Així, el valor social que s'assigna
al treball domèstic o a les atencions familiars és baix, malgrat ser activitats imprescindibles per
l’economia del país.

A La Pobla de Vallbona ens han fet algunes referències de treball al marge de cotització al
sector del camp (més homes que dones), en tasques de la llar (dones locals i nouvingudes) i a
algunes iniciatives residuals al tancar empreses de certa rellevància com ara Lois o Little Kiss.

Per altra part, emprar-se a l'economia submergida fa a eixes treballadores més vulnerables als
cicles econòmics, essent les primeres en ser acomiadades en situacions de dificultat
econòmica. A més, des del punt de vista de les treballadores, solen ser les que renuncien al seu
treball en casos de maternitat o de dependència sobrevinguda d'un familiar, doncs el treball
del marit sol ser més estable, a l'estar protegit per la legislació laboral en un context social que
encara els és procliu.

Des de la perspectiva de l'empresari, la protecció que el dret laboral confereix a les dones en
cas d'embaràs contra els acomiadaments, implica que aquest difícilment contracte a dones en
edat entesa com a ‘compromesa’, potenciant les possibilitats que les dones queden
estancades en l'economia submergida. Obviar algunes situacions que passen en la vida real no
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va a suposar cap millora en la planificació estratègica de moltes empreses ni en la de
l’administració pública que les comprén a les seues localitats. Atendre-ho i canviar lleis i drets
relatius a la dona en el món laboral pot modificar i millorar la vida de moltes dones i homes.
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18. SORORITAT I CREUADA IGUALITÀRIA

Si bé la discriminació per raó de gènere efecta a totes les dones, no afecta a totes elles per
igual. L'empatia, la persuasió, els sentiments, la delicadesa, la tolerància, la formació,
la maternitat, la competitivitat o la manera d’entendre als demés, són entre d’altres aspectes
els que es desenvolupen de diferent manera en cada persona.

Les dones

que renuncien a algunes d’aquestes característiques, normalment femenines, poden arribar no sense dificultats- a ocupar llocs directius en un societat validada des del sexe masculí. Són
les anomenades dones tauró o abelles reines.

No es pretén negar la llibertat de les dones per elegir la seua identitat i la manera de vida que
preferisquen, sinó augmentar el camp de llibertat de les dones perquè no hi hagen de recórrer
a l'assimilacionisme del fet masculí per poder ocupar llocs de prestigi social.

D'aquesta manera, una bona política d'igualtat no és aquella que pretén assimilar la dona a
l'home o viceversa, ni la que intenta preservar els estereotips associats al seu gènere, sinó
aquella que dóna suport material i suport institucional perquè les dones siguen lliures de
poder elegir la forma de vida que desitgen, sense que siguen discriminades per raó de la seua
feminitat.

La millor eina per aconseguir la igualtat de dones i homes són les mateixes dones. L’ajut
d’aquelles que han arribat a llocs d’influència al món empresarial o públic, és fonamental per a
la creació d’una xarxa sorora que transforme l’hàbitat on es desenvolupen per fer-lo més
amable amb elles mateixa i amb les altres dones que poden pertànyer al mateix, ara o en el
futur.
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19. UN NOU PARADIGMA EN FEMENI?

La preponderància del fet masculí al llarg de la història ha significat que tots els àmbits de la
societat s'hagen construït històricament sobre un bastiment fet pels homes i, bàsicament, per
als homes. En aquest nou temps en el qual la igualtat s’entén com a un valor central de les
societats avançades, està reequilibrant-se el punt econòmic, el fet polític i el lideratge, per
donar cabuda al fet femení, a una manera d’entendre les coses des de la perspectiva de la
dona.

Una economia construïda masculinament des de l'origen dels temps ha estat suma-cèrica; açò
és: el que guanya un, ho perd altre. Des de l’antiga Mesopotania al capitalisme modern, s’ha
entés un sistema econòmic dominant i competitiu que implicava recels respecte a la
cooperació amb els altres o a compartir qualsevol àmbit comercial.

A l'era de la globalització, tant econòmica com cultural, el fet femení té molt que aportar per a
que els intercanvis econòmics, socials i culturals es perceben com a col·laboracions i no com a
competicions, limitant les friccions que aquests poden generar. La superació del treball manual
com a base d’una economia fonamentada en la producció per a passar a una economia basada
en el coneixement i la innovació -en definitiva: en el treball intel·lectual-, situa a les dones en
un pla d'igualtat amb el fet masculí, en deixar de servir les diferències biològiques -reals o
construïdes- com a justificació de les discriminacions.

Així, l'economia col·laborativa, en un context de creixent interdependència econòmica, té un
creixement exponencial segons les societats són més dinàmiques i innovadores. Les dones
poden aportar molt al disseny del nou paradigma postglobalització apostant per crear
organitzacions horitzontals i transversals (en xarxa), més adaptables als canvis que les
tradicionals organitzacions verticals jerarquitzades. En aquest sentit, els lideratges tradicionals
masculins basats en l'obligatorietat dels manaments perden eficàcia front a nous estils de
lideratge fonamentats en la persuasió i en la motivació entre iguals, més adaptats a les
produccions en xarxa, cooperatives o de lloguer, lideratges als quals les dones tenen una llarga
experiència i més afinitat.

De la verticalitat masculina a la circularitat femenina, les dones prenen la paraula en una
economia col·laborativa que està donant pas a una política col·laborativa. La creativitat, la
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innovació, la humanitat i la tecnologia estan empoderant a les dones sense cap mena de dubte
i marquen els inicis d’un nou paradigma social, econòmic i polític, en femení.
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20. POLÍTICA I IGUALTAT

En realitat, la igualtat de dones i homes ha estat sempre una qüestió relacionada amb el
poder, el poder i els avantatges que el sexe masculí no vol perdre. I amb el poder, amb poder
canviar les coses, sempre ha estat relacionada la política.

Si amb les polítiques d'igualtat es pretén corregir les desigualtats de poder entre sexes, sens
dubte estem parlant d’un canvi que ha de treballar una sèrie de resistències. Hem d'analitzar el
rol de les institucions, les administracions i les organitzacions polítiques per l'empoderament
femení o, al contrari, en el frens que suposen determinades actuacions per al seu avanç.

Les institucions serveixen com a referent de valors i actituds que la societat pot imitar. Així,
potenciar la igualtat en àmbits públics, com ara la composició paritària d'una cambra
legislativa o la d’un equip municipal, té un efecte multiplicador en la societat. Quan des de la
cosa pública es mostra a la ciutadania que les més altes esferes governamentals estan
ocupades majoritàriament per homes, es reforça l'estereotip del sexe masculí com a més apte
para exercir el poder. Quan els nostres ajuntaments tenen a dones compromeses en
assumptes d’igualtat i drets civils i transmeten a la ciutadania una imatge de solvència moral,
de capacitat i de treballs per als demés, aleshores es reforça la idea d’igualtat i la de la
possibilitat de què les dones poden canviar les coses.

L'Administració és, a més a més, un motor d'igualtat. L'accés al treball públic és meritocràtic en
comparança als altres espais laborals, configurant-se com una àrea social igualitària. Més
complexe és el cas dels càrrecs més elevats, habitualment de designació política i, en
conseqüència, susceptibles de caure en discriminacions per raó de sexe, com pot haver al
mateix mercat, reproduint-se els mateixos obstacles que a qualsevol empresa privada: visió
tradicional-masculina del lideratge, assignació social a la dona de les tasques familiars i
domèstiques, etcètera.

D'altra banda, als processos electorals el fet subconscient té una gran influència: el votant,
encara que racionalment no es percibisca com a masclista, pot assignar residualment les
virtuts del lideratge a la figura masculina; d’aquesta manera es necessiten constantment
mecanismes correctors per a evitar-ho, facilitar eines a les organitzacions polítiques i a les
institucions socials per aconseguir que la voluntat popular encaixe sense obstacles amb la
igualtat de dones i homes, des del mateix origen dels procesos participatius per emprendre les
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candidatures. Els exemples femenins a nivell internacional, nacional, autonòmic i local són el
millor relat per a sensibilitzar i encoratjar a la ciutadania en matèria d’igualtat.

La política hereta i pot transformar una situació inercial amb unes determinades polítiques
d’igualtat que poden semblar que funcionen per altres que es consideren més encertades per
l’època que s’està vivint. Així, molts equips de govern, regidories d’igualtat, es troben davant
d’escenaris gens proclius al canvi social que es necessita promoure; és més, es poden trobar
amb vertaderes barreres institucionalitzades que impideixen la modernització i la igualtat a la
seua localitat. Comprendre aquesta situació i emprar les eines que calguen per combatre-ho,
és una tasca complexa però imprescindible.
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21. DE POBLE AGRICULTOR A CIUTAT POS-INDUSTRIAL DES D’UNA
PERSPECTIVA DE GÈNERE

Hi ha ciutats amb distintes industries, manufactures o parcs tecnològics, amb una tipologia de
comerç i uns o altres serveis. L'agricultura ha estat el nucli central de l'economia de La Pobla
de Vallbona al llarg de la seua història. Però els canvis en l'estructura productiva internacional
tampoc han estat aliens a aquesta localitat.

Així, el sector primari ha anat perdent importància en comparació amb el sector de serveis.
Malgrat això, l'horta ha incrementat el seu valor en termes ecològics i paisatgístics, essent
mereixedora de protecció per part dels poders públics. Exemple d'aquest fet va estar
l'aprovació de l'ordenança municipal reguladora de l'ús dels horts urbans municipals l'any 2014
a La Pobla de Vallbona. De les hectàrees cultivades, la majoria són de regadiu i les séquies del
riu Túria són el principal recurs hídric del qual s'alimenta l’horta. Els cultius predominants al
municipi són la taronja i la ceba, donat el clima mediterrani que ho permet i la tradició
productiva del municipi tan assumida socialment.

La dona ha ocupat tradicionalment un paper significatiu però lateral en l'agricultura de La
Pobla de Vallbona. La majoria de les terres es troba en propietat dels homes que les han
treballades. En canvi, les dones s'han obert camí en sectors associats com l'envasat i la
comercialització dels productes agraris. La preponderància del fet masculí al camp es reflecteix
inclús en la composició demogràfica fins i tot de la immigració, majoritàriament magrebina o
romanesa associada a la construcció, a la recol·lecció de cítrics o d’altres productes que
habitualment acaben fent els homes a la terra.

La mecanització del camp (l’ús de la tecnologia) és un escenari amb alguna oportunitat perquè
les dones agafen protagonisme en la fase de cultiu; però açò, difícilment pot ocòrrer sense
algun tipus d’incentius, bé a les dones que compren o lloguen terres, bé als propietaris que les
venen o arrenden. Iniciatives actives al municipi com el Banc de Terra poden suposar un pas en
la direcció correcta si s’activa l’ús, si bé poden ser completades incloent la perspectiva de
gènere d'aquest mateix pla d’igualtat de dones i homes de La Pobla de Vallbona.
Per altra part, que La Pobla de Vallbona siga un municipi d'interior minifundista agrícola
valencià, malgrat la transformació demogràfica que ha patit, li condiciona una proporció
important de la seua economia, per exemple, exempta d’un turisme coster que salva les
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oscil·lacions econòmiques amb més serenitat i que comporta una sèrie d’oportunitats laborals
associades.

Així, moltes dones protagonistes en context agrícola a la cooperativa o als magatzems privats,
es poden vore temporalment obligades a ocupar-se laboralment a altra localitat en altres
tasques, com ara les de treball domèstic, de serveis d’asistència o altres qüestions al seu abast
si no han estudiat i tenen oportunitats diferents.

En la fase de manipulació dels productes agroalimentaris, les dones tornen a prendre
protagonisme. Hem de distingir el comerç via cooperatives (com per exemple 'La Constància'),
amb un gran valor socioeconòmic comú, del comerç als magatzems privats o establiments de
venda directa (fruiteries, ultramarins, etcètera), amb un gran valor productiu privat. La
impressió més generalitzada per a les veïnes i veïns de La Pobla de Vallbona és que els homes
continuen anant en major nombre a les feines realitzades al camp. Respecte a les dones,
s’opina que si són del poble van en major grau a la cooperativa local i, si són immigrants, solen
anar en major nombre als magatzems privats que treballen la ceva o la taronja, on a més a
més, poden cobrar menys que els homes que no estan en feines automatitzades sinó manuals
o que requereixen esforç físic.

Amb aquesta impressió social sobre la dona al sector de la manipulació agrícola, estaríem
parlant de dos assumptes a valorar: la dona en general amb un treball específic menys valorat
col·lectivament que aquell que requereix de la força personal (donant a entendre que les
feines mecàniques i rutinàries no esgoten a una persona) i la dona del poble amb certes
oportunitats per triar la cooperativa local on hi ha més seguretat salarial i millors condicions
laborals que als magatzems (el que ens faria entendre una discriminació múltiple per les dones
immigrants).

Existeix un detall destacable quan es parla del canvi de poble agrícola a localitat pos-industrial,
el fet de què al produir-se la transformació en l’activitat econòmica principal que es
desenvolupa al territori, eixe mateix espai considerat com a poble quan el seu treball es basava
en l’agricultura, passa sovint a considerar-se com a ciutat quan les activitats passen a ser
industrials, comercials o de serveis. En un sentit de comunitat o societat durkheimià, aquest fet
transforma els territoris en una sèrie de valors afegits a cada conglomerat humà comunitari o
societari i que, amb una transició d’un marc o territori de comunicació a altre, modifica el
sentit i l’enteniment de les coses, de cada fet, a la mateixa localitat.
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Aquesta evolució en general no porta associada una transformació de les condicions laborals
de la població d’eixe territori. Les persones intergeneracionalment passen de treballar al camp
a treballar a una fàbrica o magatzem, però el canvi més trascendent que es produeix és que
passen d’estar de la jornada laboral treballant al ras per a casa a estar treballant en naus
industrials a casa d’altres, on les qüestions de discriminació de gènere es transformen sense
desaparèixer.
Les específiques condicions de vida feien que, als pobles agricultors, el treball de camp
participaren tots el membres de la família, les dones també treballaven activament al camp en
algunes tasques determinades però que formaven part de l’economía familiar en forma de
comunitat coparticipativa.
Amb el pas de comunitat a societat, el que trobem és que el tipus de treball a realitzar canvia, i
amb ell, la concepció del paper de les dones a la societat. A partir d’aquest moment encara
que les dones adquireixen un rol on el matrimoni deixa de significar una dependència, el
creixement de les ciutats i l’expansió de les fàbriques i magatzems fa que les dones
experimenten unes opcions laborals distintes, malgrat que, tot i que es fa necessària la
participació de la dona al mercat laboral, aquest continua essent considerat diferent i supletori
respecte al de l’home.
Si pensem aquesta evolució de comunitat a societat a La Pobla de Vallbona, trobem com a poc
a poc es va produint una expansió urbana, industrial i comercial que es tradueix en una
significativa reducció de la superfície dedicada al conreu del camp.
Als anys seixanta i setanta es produeix un gran augment en la comercialització del principal
cultiu de La Pobla de Vallbona, la ceba, el que provoca una gran expansió de magatzems
dedicats a aquesta hortalissa, donant lloc a un posterior desenvolupament més diversificat
amb algunes importants marques comercials i industrials. És amb el desenvolupament dels
mitjans de transport quan a La Pobla de Vallbona comencen a establir-se una sèrie de
fàbriques que obriran la economia del municipi cap a altres sectors.
No podem dir que a La Pobla l’agricultura haja deixat de ser part de l’economia del municipi,
però sÍ que trobem eixa evolució en la que passem de tindre una activitat agrícola basada en
les hortalisses i cítrics principalment, a una activitat agrícola basada en la comercialització amb
altres sectors econòmics en distint grau de desenvolupament.
Si observem l’activitat econòmica de La Pobla de Vallbona des del punt de vista de gènere,
podem observar com una gran part de l’activitat laboral femenina es troba concentrada, com
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comentàvem, a la cooperativa local, als magatzems d’hortalisses i al servei domèstic, deixantnos entrevore que la transformació de poble a ciutat (per nombre d’habitants) no ha significat
per a les dones del mateix centre urbà de mitjana edat (altre perfil es troba amb les dones que
viuen a les urbanitzacions o amb les més joves del municipi), un canvi substancial. Aquestes
dones tenen més reforçada la seua identitat i són menys susceptibles als canvis, inclosos els
relatius a la igualtat.
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22. DONA I PUBLICITAT

Els estereotips, arquetips i associacions de conceptes simplificats i latents a l’imaginari
col·lectiu, són la base cultural de la publicitat i a la vegada un instrument al servei de la
reproducció de les pautes culturals, que al cas que ens ocupa són els rols de gènere.

Encara que la funció de la publicitat és vendre un producte i malauradament no
necessàriament servir a la igualtat, en una societat en què la igualtat de gènere és un principi
rector de l’ordenament jurídic (arts. 9.2, 10, 14, 18 i 20 CE interpretats conforme als art.
2 DUDH, arts. 2.2 i 7. I) PIDESiC i art. 3 PIDCiP, per imperatiu de l’art. 10.2 CE), no deu
permetre’s la difusió de missatges que perpetuen tòpics que agreugen o puguen impedir la
superació de les relacions de dominació econòmica i cultural fonamentades en el sexe
patriarcalitzat. És legitima, així, l’acció dels poders públics per limitar la llibertat publicitària
que atempte contra la igualtat.

És amb el fonament d’aquest deure de salvaguarda del Dret, i en concret a la igualtat i a la no
discriminació per raó de sexe, que aquest ajuntament puga articular polítiques públiques
d’incentius a la publicitat inclusiva i desincentius a la publicitat sexista, en diferents suports i
mitjans.

Al pla normatiu, la Resolució 1557 de 26 de juny de 2007, de l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa sobre la imatge de les dones en la publicitat, es proposa l’objectiu d’establir
controls a la publicitat en defensa de la dignitat i el cos de la dona. A l’Estat espanyol, la llei
Orgànica 1/2004, del 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de
gènere modifica, mitjançant la seua Disposició Sexta, la Llei 34/1988, d’11 de novembre,
General de Publicitat, “considerant il·lícita la publicitat que atempte contra la dignitat de la
persona o vulnere els valors i drets reconeguts a la Constitució”, i específicament “s’entendran
inclosos en la previsió anterior els anuncis que presenten a les dones de forma vexatòria, bé
utilitzant particularment i directament el seu cos o parts del mateix com a objecte desvinculat
del producte que es pretén promocionar, bé amb la seua imatge associada a comportaments
estereotipats que vulneren els fonaments del nostre ordenament, coadjuvant a generar la
violència a què es refereix la Llei Orgànica integral contra la violència de gènere”.

Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

109

Si bé és cert que als darrers anys s’ha anat diluint la frontera entre productors femenins i
masculins de continguts publicitaris en el seu sentit més ample, la presència femenina segueix
sent minoritària i amb una posició de subordinació a la masculina: segons un estudi de Maria
Rosa Berganza Cinde i Mercedes del Hoyo Hurtado,

dels

730

protagonistes

d’anuncis

analitzats, només el 36% (263) foren dones, disparitat que s’agreuja si s’analitzen només els
anuncis sonors.

Per la infrarepresentació no sols es dóna en termes quantitatius, sinó també qualitatius:
segons Bartsch (2000) la dona es troba sobrerepresentada en la publicitat de productes
domèstics i els hòmens en productes de la vida pública. A més, perviu la instrumentalització de
la dona, que es representa com ‘incitadora al consum’ o ‘objecte sexual’ per cridar l’atenció de
l’home, destinatari final de l’anunci.

És aconsellable que des d’aquest ajuntament, en un municipi amb una doble i important
vessant comercial (local i de gran superfície), es porte a terme una regulació que incorpore
incentius a la publicitat no sexista, com per exemple la reducció de taxes d’utilització de l’espai
i mitjans públics per la publicitat d’aquelles empreses que disposen d’un pla d’igualtat, així
com la incorporació de clàusules socials que limiten la licitació dels contractes de l’Ajuntament,
on el seu objecte siga la publicitat o la comunicació (exemple: community manager), al
compromís d’abstenir-se d’emprar publicitat física, audiovisual i qualsevol tipus de llenguatge
o

expressió
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23. DONA I URBANISME

En un àmbit tan pretesament objectiu com l'urbanisme i l'arquitectura es pot trobar, per poc
que s'indague, una base patriarcal subjacent. No és casual que bona part de les inversions
urbanes s’han enfocat fins ara a la millora de les vies per als vehicles, quan la majoria dels
conductors han estat homes, amb una quota de treball estable superior. Com l'economia
consisteix, malauradament, en l'assignació de recursos escassos, l’assignació ideològica a la
millora d'infraestructures viàries exclou la inversió en millora del transport públic o la
peatonalització d’espais urbans.

Les ciutats construïdes des del punt masculí posen al centre de les inversions en l'espai
productiu -el centre econòmic-, en què els homes controlen majoritàriament, mentre que
marginen respecte a la intervenció pública les perifèries, que són residencials i, per tant,
feminitzades: la llar, l'espai privat. Així, mentre es promou l’activitat al centre de les localitats,
es pot marginar una ampla perifèria amb serveis deficitaris de manteniment de carrers o de
recollida de residus o no fan cas de les necessitats de serveis públics educatius, culturals,
assistencials o de conciliació que reclamen les dones per a realitzar-se personalment i
professionalment. De la mateixa manera, els [escassos] transports públics segueixen un
esquema radial i centralista en què la perifèria residencial s'uneix amb el centre masculíproductiu, marginant o endarrerint les connexions en xarxa entre àrees residencials i per tant
feminitzades.

Una perspectiva feminista de l'urbanisme exigeix concebre un model planificat i global de la
ciutat, que integre els aspectes econòmics amb els familiars i desconcentre la producció en
nuclis més aptes per a la conciliació laboral, familiar i personal. Una ciutat més horitzontal que
vertical, que pense més en les persones que amb els vehicles, que escampe la seua
productivitat i tinga una planificació urbanística sostenible i que fomente l’ús de les
tecnologies, serà una ciutat més intel·ligent i igualitària. Hem de preguntar-nos per què hi ha
ciutats que posaren i han tret després els semàfors.
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24. DONA, CIÈNCIA I CONSTRUCCIONISME

La pretesa objectivitat de la ciència no és pot comprendre quan hi ha coherció per prendre la
decisió d'elegir un objecte d'estudi i no altre -i la decisió d'objectualitzar els subjectes per al
seu estudi - són decisions subjectives amb un fonament ideològic subjacent.

La ciència no és un terreny alié a les relacions de dominació fonamentades en el sexe. És
evident que un àmbit com la ciència, tradicionalment reservat als homes, és un espai en què
ha calat el patriarcalisme fins als nostres dies. En termes quantitatius, encara hui la presència
masculina és dominant, especialment en les ciències experimentals.

Però més enllà de' l'àmbit merament quantitatiu, Vandana Shiva ens recorda que el mètode
experimental, fonament de la ciència moderna, es construeix sobre la base de la dominació
masculina i científica sobre la naturalesa (reduïda a objecte).

S'afirma que la ciència només és l'instrument i que la cosa criticable és l'ús que se li dóna, però
la realitat és que la ciència, construïda per homes i des del fet masculí, es presenta a si mateixa
com l'única manera de coneixement vàlid (reducció de l'ontologia en saber mesurable i
reducció de l'epistemologia al càlcul matemàtic), presentant, en conseqüència, les seues
conclusions com les úniques encertades i “en contrast amb les metàfores orgàniques en les
quals els conceptes d'orde i poder es basaven en la interconnexió i la reciprocitat”.

Encara que desde l’àmbit local no és senzill corregir les injustícies històriques que la dona ha
sofrit en el terreny científic, ni la pèrdua de coneixement per a la humanitat derivada de
l'exclusió sistemàtica de la ciència de la meitat de la població, sí que es poden emprendre
accions municipals en eixa direcció. Per exemple, la introducció de mecanismes que permeten
una selecció meritocràtica i igualitària pels òrgans tècnics municipals, pot contribuir a
desmuntar els perjudicis, conscients o no, que dificulten el progrés de la dona en el terreny
científic i també a recuperar i contribuir al desenvolupament d'una perspectiva holística dels
problemes als quals eixos òrgans pretenen donar solució, que tinguen en compte les
necessitats i les contribucions de les dones, no des d’una vessant paternalista sinó des de la
seua pròpia emancipació.

La ciència, la part objectiva de la realitat, incorruptible als ulls d’algunes persones, tabú per
una majoria social que accepta els seus postulats com l’antítesi de l’obscuritat adscriptiva, no
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està excempta de matisos falsables i vulnerabilitats menys lloables pel servilisme a distints
interessos que la usen i la paguen si és necessari.

Parlem de construccions que han perforat no només allò que considerem alié a la veritat, sinó
que han elaborat les mateixes realitats que defensem com a vàlides des d’un punt de vista
masculí que hauria de deconstruir-se, reiniciar-se per comprendre l’altra meitat de la
humanitat i la seua relació amb les mateixes temàtiques de les que tracten: mediambient,
arquitectura, esport, economia, etcètera.

En massa ocasions, com per exemple quan es parla del canvi climàtic, s’ofereixen resistències
científiques a una realitat també provada científicament. Encara que en aquest cas parlem
d’interessos que forcen il·legítimament una circumstància, hi ha d’altres més comuns, com la
medicina per exemple, que no ha tingut en compte històricament a la part femenina, essent
greu eixe fet per la seua transcendència: malalties específiques i assaigs diferenciats.
Interessos contraposats que han marcat una tendència masculina que ara comença a
contemplar l’altra realitat rebutjada històricament.

Continuen les diferències a l’hora de decidir els estudis vitals entre dones i homes, hi ha més
dones amb estudis superiors però són més els homes que troben treball amb eixos estudis. Al
mateix temps graus com els d’informàtica, enginyeria o altres més científics continuen
masculinitzats, tret de medicina i educació on majoritàriament estan les dones, encara que
siga pel mateix biaix masclista d’ocupacions que ofereixen protecció.

En mans de les administracions públiques està la missió de potenciar i legitimar totes les àrees
en les que la dona ha estat minvada i en aquesta es tenen moltes coses a dir. La informació
sobre la importància d’ocupar certs espais transcendents a la societat i empoderar-se
transversalment de distintes ocupacions fins ara reservades majoritàriament als homes, ha
d’estar l’objectiu de qualsevol govern.
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25. LGTBI A LA POBLA DE VALLBONA

Una majoria de persones sol afirmar que la gent dels pobles -en referència a les veïnes i veïns
de la seua mateixa localitat- no és tan oberta de ment [com la d'una gran ciutat], encara que
siguen pobles propers a València. Sovint es comenta, de la mateixa manera, la dificultat per a
sociabilitzar-se amb iguals per la menor presència de llocs d’ocí amb tendència o respectuosos
amb els col·lectius LGTBI, cosa que impideix realitzar socialment eixa vessant de la seua pròpia
personalitat. En aquest sentit, es recalca la necessitat de socialitzar-se a la ciutat, amb
el consegüent augment de dependència respecte dels horaris del transport públic, en
l'adolescència, i la urgència per tindre un cotxe a la majoria d'edat.

Malgrat això, també es considera que als darrers anys la gent, sobretot jove, dóna a entendre
la seua sexualitat amb més llibertat. Així i tot, es considera necessari més suport, ja siga
institucional, educatiu o associatiu, a nivell comarcal, doncs s’entén com a notablement
positiva la tasca que s’ha desenvolupat darrerament a la localitat respecte a la seua
conscienciació amb les distintes alternatives de gènere.

El treball i l’exemple d’algunes persones i associacions LGTBI locals i comarcals és de vital
importància per la visibilització i normalització de les persones que les integren. De fet, la
normalització s’entén amb la visibilització en l’ambit local que, a diferència de l’urbà, exerceix
pressió sobre les persones homosexuals, transsexuals, bisexuals, intersexsuals i altres
variances de gènere no considerades ‘convencionals’ per a una part de la població en qüestió.

Un interessant matís al respecte és la següent valoració: “no és exactament la pressió a la gent
LGTBI en l’àmbit local allò que impedeix la visibilització del col·lectiu, és la mateixa
consideració de les persones LGTBI de les seues famílies allò que fa que s’invisibilitzen”.

Altra apreciació interessant és que, en termes generals, és més senzilla la normalització de
l’home gai que de la dona lesbiana que continua sofrint el masclisme fins i tot en aquest àmbit
de gènere: “ha estat més complicat eixir a la dona de l’armari pel mateix sistema en el que ens
trobem”. Puntualitzant més encara, ens comenten que les agressions solen donar-se en major
nombre a les persones gais feminitzades o a les lesbianes masculinitzades pel simple fet de
transgredir allò que està establert i santificat per a una part intransigent de la societat.
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La tasca de les organitzacions locals LGTBI és summament interessant amb les persones majors
que integren o poden incorporar-se al col·lectiu, però també amb les persones heterosexuals
del municipi perquè participen als actes que es promouen i comprenguen de primera mà la
variança de gènere per a la seua normalització. Pot ser que en la comprensió de la gent gran es
trobe una part significativa de la comprensió de la diferència.
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26. RESIDÈNCIA I NECESSITATS ESPECÍFIQUES DE LES DONES

De les 22.730 persones que tenia la Pobla de Vallbona en 2014, només la meitat habita al seu
nucli urbà. La resta, unes 11.100, resideix en urbanitzacions, també denominades entitats
singulars o nuclis poblacionals. La proporció de veïnes i veïns residents en urbanitzacions creix
en comparació als que habiten el nucli urbà. En aquest apartat insistim en algunes
característiques diferencials entre les persones residents al centre urbà i el veïnat que viu a les
distintes urbanitzacions del municipi.

La principal diferencia entre viure al centre i viure en una urbanització, evidentment, és que es
fan més grans les distàncies. Les farmàcies, botigues, col·legis, llocs d'oci, mercats,
esdeveniments socials, festes, etcètera, es concentren al nucli urbà, de manera que els
habitants de les urbanitzacions tenen una major dependència del transport.

Des d'una perspectiva de gènere, açò es tradueix en el fet que les dones del nucli urbà tenen
més facilitat para conciliar l'atenció de les filles i fills o de la llar, amb el seu treball i amb la
seua pròpia realització personal. Les dones de les urbanitzacions, per contra, deuen gastar més
temps en transport i, en cas de no disposar de vehicle propi, poden vore’s aïllades o limitades a
socialitzar-se al cercle social i horaris de la parella. De la mateixa manera, el model de
transport prioritza el desplaçament en cotxe enfront d'alternatives com la bicicleta amb carrils
específics o amples voreres on passejar en família o socialitzar-se amb l'entorn; de fet, no són
pocs els carrers d'urbanitzacions de La Pobla de Vallbona on s'ha prescindit de voreres al fer
l’asfaltat dels camins de terra.

En el mateix sentit, insistim que en cas de violència masclista, les víctimes que resideixen en
urbanitzacions distanciades es troben més desprotegides, respecte al possible control ciutadà
(és menys probable que el veïnat puga avisar a la policia en cas d'estar produint-se
una agressió) com en auxili policial (la policia tarda més a arribar al domicili on s'estiga
produint l'agressió). A més, es poden desenvolupar formes de violència diferents de les del
nucli urbà, com requisar les claus del vehicle a la dona o la invisibilització inevitable i silenciosa
que significaria qualsevol prohibició o privació de llibertat.

Així, un increment de la freqüència horària dels autobusos i de les parades té una influència
decisiva en permetre a les dones conciliar treball, llar i oci, permetent igualment l'accés a
estadis de socialització superiors a l'àmbit familiar, que en última instància es tradueix en la
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possibilitat que el repartiment de les responsabilitats domèstiques en parella no s'impose com
inevitable ni s'assumisca com tradicional, sinó que es negocie entre els seus protagonistes. De
la mateixa manera, la desconcentració dels serveis i esdeveniments públics permet el
desenvolupament de majors nexos comunitaris entre dones d'urbanització i dones del nucli
urbà integrant-les en la identitat municipal, acollint-les en la comunitat.

Amb tot, s'ha d'advertir que la desconcentració dels serveis pot suposar un increment dels
costos totals, i que la ubicació dels serveis privats (exemple: comerços) no depèn en última
instància de l'ajuntament, si bé poden donar-se multitud d'incentius en la concesió de
llicències per establir llocs temporals de comerç ambulant que vagen rotant entre les distintes
urbanitzacions o també als comerços locals que tinguen servei presencial o de venda a domicili
a les urbanitzacions o que estiguen pensant en obrir a les mateixes.
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27. RECUROS LÚDICS I LA SEUA INFLUÈNCIA ALS ROLS DE GÈNERE

L'oci és un element bàsic en la formació de la pròpia personalitat. De fet, hauríem de parlar de
diferents tipus d'oci en diferents etapes vitals, encara que en açò no es pretén negar a ningú la
possibilitat de divertir-se en res socialment reservat a una franja d'edat. Com a element
fonamental al desenvolupament de la personalitat, l'oci és un terreny importantíssim en què
es pot fomentar la igualtat i on es presenten reptes per a la mateixa.

Podem afirmar que la joventut, tant en les persones més menudes com amb les adolescents,
es troba en una etapa crucial de formació de les representacions ideològiques de gènere. En
conseqüència, el temps d'oci, com a principal espai per donar-se maneres de socialització
d'orde superior a la familiar (socialització 'entre iguals'), és un terreny especialment propici per
a l'aplicació de polítiques d'igualtat que servisquen d'alternatives als models comercials d'oci
que solen perpetuar alguns estereotips negatius contra la dona.

Com a suport legislatiu a aquest tipus d'intervencions públiques, l'article 46 [lletra k)] de la Llei
18/2010, de 30 de desembre de la Generalitat Valenciana, contempla l'oci com una àrea
prioritària d'acció relacionada amb la gent jove. Així, el principal repte a la igualtat en l'oci
d'aquesta etapa és evitar la cosificació de la dona, concebuda com a reclam per a l'oci masculí.
La principal mostra d'açò és l'entrada debades a locals d'oci nocturn per les xiques, en contrast
amb els xics, o la proliferació d'espectacles d'striptease femení. Específicament, a La Pobla de
Vallbona, com en tants altres municipis que no disposen d'una xarxa d'oci diversificada per a la
juventut, les dones s'enfronten en major nombre al problema addicional, ja esmentat, de no
disposar de vehicle propi, cosa que en cas de l'oci nocturn significa un impediment físic per
anar-se'n d'un lloc en el que es poden sentir incòmodes.

En l'edat adulta, la representació ideològica de gènere segons la qual sobre les dones recau la
major part de les cures familiars, es troba assentada. Tres són els principals reptes
que enfronten les dones en relació amb al seu oci:

El primer, la falta de conciliació laboral i familiar amb la vessant personal: mentre que al treball
remunerat dels espais masculíns l'home pot quedar amb més facilitat amb companys de
treball o realitzar fins i tot altra activitat, la dona al mateix temps que té un temps d'oci,
sempre hi ha algun compromís familiar o tasca a la llar postergada.
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El segon, que l'oci de les dones als caps de setmana o festius no és un temps exclusivament
dedicat a les activitats ocioses, sinó que es confon, quan no es troba directament eclipsat per
les obligacions de la llar (fer unes determinades tasques en el sopar per a les amistats, vigilar a
les filles i fills a la piscina o a la excursió, canviar-los la roba, visitar i tractar les obligacions amb
les persones majors de la família, preparar els ingredients de la paella i rentar-la després,
etcètera).

Per últim, el tercer, que el cercle d'amistats de la dona no siga propi, sinó compartit amb
l’home, convertint-se la socialització de la dona en un apèndix de la del marit (parella) i
generant una perillosa dependència, maligna en casos de violència masclista. En aquest sentit,
moltes dones víctimes de violència de gènere afirmen que una de les majors dificultats que
afronten després de la seua separació va ser recordar què coses li agradaven i fer noves
amistats.

Enfront d'aquestes situacions, des de l'ajuntament de La Pobla de Vallbona es poden realitzar
un major nombre d’activitats no mixtes en festivitats i altres actes públics, sempre amb la
intenció de fomentar la sororitat entre dones per combatre els estereotips de gènere. També
es pot fomentar l'oci desconcentrat amb la mateixa intenció: integrar a les dones de les
urbanitzacions en la vida social del municipi i entre elles mateixa.

En la tercera edat, els elements específics de gènere en la intervenció pública sobre l'oci cedeix
terreny als elements de benestar social. És una etapa tradicionalment òrfena de suport polític
en qüestions de gènere perquè es tendeix a considerar que no paga la pena, que no es pot
canviar la mentalitat de la gent més major. I així, més enllà de l’oci (en tot cas amb més
recursos per les dones del centre urbà), es silencien amb facilitat certs casos de violència de
gènere contra les dones d'edat avançada, que són, al costat de les xiquetes, les persones més
necessitades de protecció per qüestió de gènere, doncs no disposen moltes d'elles de
patrimoni o rendes pròpies per haver-se dedicat sempre en exclusiva a la llar i la família.
També, com es pot comprovar en altres parts que integren aquest desenvolupament del pla
d’igualtat, les dones amb més de 65 anys tendeixen a no identificar la violència masclista en
totes les seues formes; és a dir, entenen per violència només els casos més extrems.

Els reptes de l'oci per a les dones de la tercera edat són evitar la soledat, i més en concret de
les vídues, i les dificultats de desplaçament. Per evitar-ho, La Pobla de Vallbona podria
fomentar la socialització de la gent major mitjançant la potenciació de la tasca social de les
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associacions de la tercera edat o l'organització de voluntariats on s'organitzen grups reduïts de
persones majors per realitzar reunions temàtiques als distints nuclis poblacionals, per a la seua
socialització, comprensió del temps que vivim i de la seua pròpia realitat i per a un
enriquiment incessant.
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28. LA DONA COM A CONSUMIDORA

Consumir és el procés -simplificat- mitjançant el qual convertim la renda (actiu líquid) en béns i
serveis (líquids) dels que rebem utilitat o plaer. Sol considerar-se a la teoria econòmica que el
consum és la mateixa finalitat de l'activitat econòmica.

Suposem altra cosa però, si acceptàrem açò com a vàlid des d'una perspectiva de
gènere, hauríem d’analitzar si el procés de conversió de rendes en utilitats és igual per als
homes que per les dones o si hi ha diferències injustificables.

Des de la perspectiva del venedor, l'objectiu d'oferir béns i serveis per al seu consum
és obtenir benefici en forma de rendes. El seu interés, per tant, és maximitzar el preu.
Analitzant sí, al marge d'aquesta justificació, es dóna en realitat una discriminació per
sexes via preus, podem trobar multitud d'exemples quotidians que així ho mostren.

En el cas dels productes, només hem d'anar al supermercat més proper i mirar amb
deteniment els preus per productes d'un sexe i l'altre per apreciar les diferències.
Explica Javier Vello, responsable de consum a PwC que "quan un tipus de consumidor es troba
disposat a pagar més, se li cobra més. És lícit que qualsevol fabricant fixe els màrgens
que vuiga i després la clientela elegisca lliurement comprar o no". Així essent preguntat per si
els preus diferenciats podrien significar una discriminació cap a les dones, respon que "no se
les discrimina per ser dones, sinó per no estar pendents del preu. Quan un col·lectiu es troba
disposat a pagar un preu superior per alguna cosa, la indústria ho aprofita". Al contrari afirma
que "si un home gasta menys en la seua higiene personal, per convéncer-lo per comprar has
de cobrar-li més barat. És la llei de l'oferta i la demanda".

Per altra banda, Marco Bertini, del Departament de Direcció de Marketing ESADE (Cita: G.
ALLER, Marta: "'La 'tasa rosa’: si eres mujer, pagas más -y no lo sabes-", via El Mundo:
http://www.elmundo.es/papel/historias/2015/11/09/563ceb37e2704e1f6b8b45d7.html

),

afirma en el mateix sentit que els costos de producció no justifiquen el preu diferenciat, sinó
el marketing: "...s'ha comprovat que la diferència en la producció no explica sempre la del
preu. La taxa rosa és més bé una qüestió de marketing: les dones es troben disposades
a pagar més per la seua cura personal i les marques ho aprofiten".
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Respecte als serveis, ha estat al llarg del temps una pràctica habitual l'aplicació de primes
d’assegurances diferents per sexes. Les dones pagaven menys als del cotxe i més als de salut,
fins que el TJUE va declarar discriminatòria aquesta pràctica. Des de la portaveu de la patronal
d'asseguradores UNESPA es va respondre que no es tractava de discriminacions, sinó de
diferenciacions fonamentades en una realitat objectiva com és la responsabilitat de risc
(probabilitat de tindre un accident en el cas dels homes i esperança de vida en el cas de les
dones): "Si es tracta d'una assegurança de cotxes, d'entrada no coneixem al nou conductor, no
sabem si, només treure's el carnet, conduiran millor o pitjor, així que ens basem en les
estadístiques, que indiquen que elles tenen menys sinistralitat. Quan ja es coneix al conductor
es bonificarà o penalitzarà la seua conducta al volant, de manera individualitzada, siga home o
dona" (Cita: MORA, Carmen. "El precio de los seguros será el mismo para hombres y mujeres".
Via El País http://elpais.com/diario/2011/03/02/sociedad/1299020402_850215.html ).

En canvi, Marc Carrillo, catedràtic de Dret Constitucional, assenyala al mateix article que "el
principi d'igualtat indica que a una situació de fet igual el tractament jurídic ha de ser igual",
pel que creu ajustada la sentència del TJUE"

Altra via de discriminació per sexes que repercuteix en el preu final dels productes és l'IVA. A la
discriminació pels preus també pot contribuir l'acció dels poders públics, el que revesteix
especial gravetat. Parlem de l'IVA dels productes bàsics per les dones: compresses,
tampons, protector íntim i anticonceptius no medicinals que tenen un tipus impositiu del 10%
(reduït), regulat a l'article 91.U.1º.b de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre
el Valor Afegit, amb els productes farmacològics o medicaments animals, i no a l'article
91.Dos de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l'Impost sobre el Valor Afegit, que regula el
tipus denominat 'superreduït' (4%), que inclou, entre altres, els medicaments per a humans.
Per trobar les raons de la seua inserció en un tipus o l'altre, hauríem d'indagar en les prioritats
de qui legisla, el que pareix corroborar que un sistema impositiu que sembla estar dissenyat
per homes no té en compte com cal les necessitats específiques de les dones.

Al consum trobem diferències tant biològiques com culturals. Les biològiques es refereixen al
consum de productes com compreses, tampons, protecció íntima o subjectadors, productes
comuns que no tenen un homòleg masculí. En relació als productes associats a la menstruació,
s'ha calculat als EEUU que el sobrecost mitjà oscil·la al voltant dels 1.400 $/dona/any
(Cita:Forbes Welcome, 2017, via https://www.forbes.com/sites/learnvest/2012/05/15/thewoman-tax-how-gendered-pricing-costs-women-almost-1400-a-year/#587679e47e96 ).
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Per frenar aquest sobrecost i deixar de 'medicalizar' la menstruació, hi ha sectors femenins que
conviden a les dones a renaturalitzar la menstruació amb l’utilització d’eines ‘més ecològiques’
i

que

es

troben

fora

dels

àmbits

comercials

majoritaris

(Cita:

Orquín, Carlos, 2017, La CUP promoverá esponjas y copas menstruales en lugar de compreses,
via http://ccaa.elpais.com/ccaa/2016/04/20/catalunya/1461163950_104084.html ).

Pel que fa al consum cultural, es pot afirmar l'existència de productes pseudoculturals
específicament femenins. De manera malauradament tòpica, es troba una relació quantitativa
entre el públic femení i els continguts catalogats com a “rosa”. "La generalitzada inclusió de
pàgines i suplements editorials de cuina, bellesa, viatges, salut, filles i fills..., revistes
especialitzades en eixos temes, convertint-les en un híbrid a meitat camí entre una revista del
cor i una pròpiament femenina” (Cita: Ganzabal Learreta, María, 2009, Revisión del discurso de
la prensa del corazón en España (1985-2005).

De lo

social al contenido de servicio. Laboratorio de Tecnologías de
la Información y Nuevos Análisis de Comunicación Social.

2009.

Vol.

64, p.

Via

https://www.ull.es/publicaciones/latina/09/art/11_810_16_corazon/Maria_Ganzabal.html.
DOI 10.4185/rlcs-64-2009-810-127-135. Revista Latina de Comunicación Social).

Totes les dones de La Pobla de Vallbona utilitzen diàriament productes amb uns impostos
excesius. La majoria de les dones del municipi probablement no han sentit parlar del greuge
que suposa la taxa rosa i uns impostos desconsiderats, així com d’algunes alternatives que
poden facilitar aquestes necessitats quotidianes. Facilitar la informació necessària perquè elles
siguen conscients i puguen decidir entre distintes alternatives és una tasca més de
l’ajuntament que les representa.
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29. CONCLUSIÓ

El context polític i social exigeix un esforç per aconseguir la igualtat real de dones i homes. Al
mateix temps, vivim un temps amb certa regressió igualitària que es visibilitza als segments
poblacionals adolescents, influïts massivament per les noves tecnologies de la informació i la
comunicació, sobretot, amb els continguts audiovisuals.

La Pobla de Vallbona és un municipi suficientment homogeni en l’aspecte poblacional, amb la
gent que habita els seus barris i urbanitzacions. Malgrat això, ha sofrit una doble metamorfosi
donada la transformació demogràfica i urbana als darrers anys i els canvis polítics en aquesta
legislatura que poden significar altra òptica igualitària. La responsabilitat exigeix que allò que
es pretenga per a les veïnes i veïns en termes de igualtat es puga compartir majoritàriament
per la ciutadania i permeta transformar la localitat, tractant eficientment els biaixos igualitaris
sense crear rebuig cap al govern en particular i la política en general.

Amb aquest pla d’igualtat es pretén comprendre i actuar sobre els assumptes que s’entenen
circunscrits i susceptibles de millores per a la igualtat real de les dones i els homes de La Pobla
de Vallbona, té en compte els aspectes que la mateixa localitat impulsa i aquells altres que
caldrà promoure amb certes resistències donada la pròpia inèrcia assumida amb el anys.

Les actuacions en l’administració, l’educació, la salut i l’esport, el comerç o l’agricultura i tantes
altres com s’han tractat amb la ciutadania, vénen donades per la pròpia experiència de totes
les persones implicades en el disseny d’aquest pla municipal d’igualtat de dones i homes, per
un procés prosumidor amb la ciutadania que ha participat en la seua confecció i que
participarà de nou en la seua implementació. La gent de La Pobla de Vallbona ha contribuït a
fonamentar-lo i serà la protagonista de les distintes iniciatives que es proposen per aconseguir
la igualtat de dones i homes, així com el respecte a la seua diversitat sexual i a la variança de
gènere.
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4.3 QÜESTIONARI D’IGUALTAT TECNOLÒGIC

Entre el 6 de març i el 28 d'abril es va habilitar un període perquè el veïnat, voluntàriament,
poguera participar al disseny del I Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de
Vallbona, mitjançant l'emplenament d'un qüestionari online, anònim i confidencial, fent
arribar així les seues impressions, opinions, propostes i realitats al voltant d’una sèrie
d'aspectes relacionats amb la igualtat de gènere a la localitat.
Aquet qüestionari, amb la contextualització territorial a través de dades estadístiques oficials i
el procés de recerca qualitativa-participativa mitjançant la realització d'entrevistes i focus
groups, constitueixen les tres fases del procés de diagnòstic del primer Pla Municipal d’Igualtat
de La Pobla de Vallbona, hi han permés dissenyar una sèrie d'estratègies i accions adaptades a
la situació real en matèria d'igualtat de gènere a La Pobla de Vallbona, i que permetran
avançar en aquesta línia.

ASPECTES SOCIO-DEMOGRÀFICS
Centrant l’atenció al qüestionari online, en ell van participar un total de 79 persones, de les
quals el 60,8% van ser dones i el 39,2% homes (Gràfic 1.1)).
Gràfic 1.1) Percentatge de persones participants segons sexe

39,2%
60,8%

Dones
Homes

Respecte a l'edat de les persones que van participar (Gràfic 1.2)), una lleugera majoria de les
dones i dels homes (el 54,2% i el 54,8%, respectivament) tenen entre 25 i 49 anys, mentre que
el 25% de les dones que van participar té més de 25 anys i el 10,4% entre 50 i 64 anys, i entre
16 i 24 anys.
Al 54,8% d'homes participants que tenen entre 25 i 49 anys li segueix un 22,6% que té entre 16
i 24, un 12,9% que té entre 50 i 64 anys i un 9,7% que té més de 65 anys.
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Gràfic 1.2) Percentatge de persones participants segons edat i sexe
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Quant al nivell d'estudis de les persones participants (Gràfic 1.3)), observem que el
percentatge més ampli de dones (25%) té un nivell d'estudis màxim corresponent a l'educació
primària, seguit d'un 20,8% de dones que té estudis universitaris, un 14,6% amb formació
professional de grau superior, un 12,5% de dones que tenen la formació corresponent a
batxillerat i a formació professional de grau mitjà, un 10,4% que ha realitzat estudis de
postgrau i un 2,1% que té un nivell d'estudis màxim corresponent a l'educació secundària i al
doctorat.
Gràfic 1.3) Percentatge de persones participants segons nivell d’estudis i sexe
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Respecte al nivell d'estudis dels homes participants, el percentatge més ampli dels mateixos
(32,3%) té estudis universitaris, mentre que el 19,4% té un nivell d'estudis màxim corresponent
a l'educació primària, el 12,9% a batxillerat i també a formació professional de grau mitjà, el
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9,7% té estudis de postgrau i el 6,5% ha realitzat l'educació secundària i formació professional
de grau superior.
Pel que fa a la nacionalitat de les persones participants al qüestionari online, mentre que la
totalitat d'homes són espanyols, el 97,9% de les dones també ho són, davant d'un 2,1% de
nacionalitat estrangera (Gràfic 1.4)).
Gràfic 1.4) Percentatge de persones participants segons nacionalitat i sexe
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Centrant l'atenció en la residència de les persones participants (Gràfic 1.5)), la majoria de les
dones (el 62,5% de les mateixes) resideix al Casc Urbà, mentre que el 8,3% ho fa a Gallipont i
Maravisa, el 6,3% a Rascanya i Vista Calderona i el 2,1% a Els Racons, Lloma Llarga, altres nuclis
poblacionals diferents als anteriors i també a una localitat diferent a La Pobla de Vallbona.
Gràfic 1.5) Percentatge de persones participants segons nucli poblacional de residència i sexe
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Quant al nucli poblacional de residència dels homes participants en el qüestionari online,
pràcticament la meitat dels mateixos (el 51,6%) també resideix al Casc Urbà, mentre que el
9,7% resideix a Maravisa i Rascanya, el 6,5% a Maquiva, el 3,2% a Els Racons, Gallipont i Lloma
Llarga, i el 12,9% a altres nuclis poblacionals diferents als anteriors (Gràfic 1.5)).
Així doncs, observem que, respecte al nucli poblacional de residència de les persones
participants, només hi ha dones que resideixen a Vista Calderona i fora de La Pobla de
Vallbona, mentre que només hi ha homes que resideixen a Maquiva. A més, percentualment,
hi ha més dones que homes participants que resideixen al Casc Urbà i a Gallipont, mentre que
són més els homes que les dones participants que resideixen a Els Racons, LLoma Llarga,
Maravisa, Rascanya i altres nuclis poblacionals diferents als anteriors.
A més, entre les persones participants, el 93,8% de les dones i el 96,8% dels homes estan
empadronades a La Pobla de Vallbona, davant d'un 6,3% de dones i un 3,2% d'homes que no
ho estan (Gràfic 1.6)).

Gràfic 1.6) Percentatge de persones participants empadronades a La Pobla de Vallbona
segons sexe
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Destacar també en relació amb la residència de les persones participants (Gràfic 1.7)), que el
39,6% de les dones i el 38,7% dels homes sempre han viscut a La Pobla de Vallbona i el 35,4%
de dones i el 51,6% d'homes ho porten fent des de fa més de 6 anys.
Mentre, el 6,3% de les dones i el 3,2% dels homes participants porten residint a La Pobla de
Vallbona entre 3 i 6 anys, el 14,6% de dones i el 3,2% d'homes entre 1 i 3 anys, el 2,1% de les
dones entre 6 i 12 mesos i el 2,1% de dones i el 3,2% d'homes menys de 3 mesos.
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Gràfic 1.7) Percentatge de persones participants segons temps de residència a La Pobla de
Vallbona i sexe
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Quant al lloc de residència anterior de les persones participants que no sempre han viscut a La
Pobla de Vallbona (Gràfic 1.8)), el percentatge més ampli de dones i homes (44,8% i 47,4%
respectivament) vivia a València, mentre que el 13,8% de les dones ho feia a una Comunitat
Autònoma diferent a la Valenciana, el 10,3% en algun municipi d'entre 9 i 15 km de distància
de La Pobla de Vallbona, el 6,9% a algun municipi d'entre 17 i 22 km de distància i d'entre 33 i
37 km de distància, i el 3,4% de les dones a algun municipi d'entre 24 i 27 km de distància, de
més de 50 km i a l'estranger.
Per la seua banda, el 15,8% dels homes participants que no sempre han residit a La Pobla de
Vallbona, anteriorment ho feien a algun municipi d'entre 17 i 22 km de distància de La Pobla
de Vallbona, el 10,5% a municipis d'entre 9 i 15 km de distància, d'entre 24 i 27 km, així com a
una Comunitat Autònoma diferent a la Valenciana, mentre que el 5,3% residia a algun municipi
de més de 50 km de distància.
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Gràfic 1.8) Percentatge de persones segons lloc de residència anterior a La Pobla de Vallbona
i sexe
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Pel que fa al sentiment de pertinença de les persones participants (Gràfic 1.9)), observem que
una lleugera majoria dels homes (el 58,1%) afirma que se sent de La Pobla Vallbona, mentre
que el 41,9% restant se sent més identificat amb l'afirmació “Visc a La Pobla de Vallbona” que
amb l'afirmació “Sóc de La Pobla de Vallbona”. Quant a les dones participants, la meitat de les
mateixes se sent més identificada amb l'afirmació “Sóc de La Pobla de Vallbona” i l'altra meitat
amb l'afirmació “Visc de La Pobla de Vallbona”.
Gràfic 1.9) Sentiment de pertinença de les persones participants segons sexe
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Si concretem més, i relacionem el sentiment de pertinença de les persones participants amb el
temps que porten residint a la localitat (Gràfic 1.10)), observem que el 35,4% de les dones
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participants i el 35,5% dels homes que sempre han viscut a La Pobla de Vallbona es consideren
d'allí, mentre que un 10,4% de dones i un 22,6% d'homes que viuen a la localitat des de fa més
de 6 anys també consideren que són de La Pobla de Vallbona, encara que també podem veure
que hi ha un 25% de dones i un 29% d'homes que viuen a la localitat des de fa més de 6 anys i
que se senten més identificats amb l'afirmació “Visc a La Pobla de Vallbona” que amb la de
“Sóc de La Pobla de Vallbona”.
Gràfic 1.10) Relació entre el sentiment de pertinença i el temps de residència a La Pobla de
Vallbona segons sexe
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Destaca també respecte a les persones participants al qüestionari que se senten més
identificades amb l'afirmació “Visc a La Pobla de Vallbona” que amb la de “Sóc de La Pobla de
Vallbona”, que un 4,2% i un 3,2% siguen dones i homes, respectivament, que han viscut
sempre a aquesta localitat, així com el fet que hi haja dones que porten menys temps residint
a la localitat (un 2,1% que viu a La Pobla de Vallbona des de fa entre 3 i 6 anys i també des de
fa entre 1 i 3 anys) i que se senten d'allí (Gràfic 1.10)).
Respecte a la resta de persones que se senten més identificades amb l'afirmació “Visc a La
Pobla de Vallbona” que amb la de “Sóc de La Pobla de Vallbona”, el 4,2% i el 3,2% són dones i
homes, respectivament, que viuen a la localitat des de fa entre 3 i 6 anys, el 12,5% i el 3,2%
dones i homes, respectivament, que porten vivint allí entre 1 i 3 anys, el 2,1% dones que
porten vivint a La Pobla de Vallbona entre 6 i 12 mesos, i el 2,1% i el 3,2% dones i homes,
respectivament, que viuen a la localitat des de fa menys de 3 mesos (Gràfic 1.10)).
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Homes

MOBILITAT I URBANISME
Pel que fa a la utilització dels diferents tipus de transport per les persones participants al
qüestionari online, donada la dispersió poblacional de La Pobla de Vallbona, a més de
desagregar aquestes dades per sexe també ho hem fet per nucli poblacional.
Així doncs, respecte a l'ús del Transport Públic Municipal per moure's dins de La Pobla de
Vallbona (Gràfic 2.1)), observem que la totalitat de les dones participants que resideixen a Els
Racons, Lloma Llarga, Maravisa i Rascanya no ho utilitzen, així com el 96,7% de les quals viuen
al Casc Urbà, el 75% de les quals viuen a Gallipont, el 66,7% de les quals viuen a Vista
Calderona i el 50% de les quals viuen a altres nuclis poblacionals diferents als anteriors. Per
contra, el Transport Públic Municipal sí que és utilitzat pel 3,3% de les dones participants al
qüestionari i que viuen al Casc Urbà, pel 33,3% de les quals viuen a Vista Calderona i pel 50%
de les quals viuen a altres nuclis residencials.
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Gràfic 2.1) Utilització del Transport Públic Municipal per part de les persones participants per
a moure’s dins de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Quant a l'ús del Transport Públic Municipal per moure's dins de La Pobla de Vallbona per als
homes participants, observem que únicament el 33,3% dels que resideixen a Maravisa ho fan,
mentre que el 66,7% restant dels homes que viuen allí no ho utilitzen, així com la totalitat dels
quals resideixen al Casc Urbà, a Els Racons, Gallipont, LLoma Llarga, Maquiva, Rascanya i a
altres nuclis poblacionals diferents als anteriors (Gràfic 2.1)).
Pel que fa a la utilització de Metrovalencia per moure's fora de La Pobla de Vallbona (Gràfic
2.2)), hem observat que aquest és utilitzat pel 30% de les dones participants en el qüestionari
que viuen al Casc Urbà i pel 25% de les quals viuen a Gallipont, així com pel 25% dels homes
que viuen al Casc Urbà, pel 50% dels quals viuen a Maquiva, pel 33,3% dels quals viuen a
Rascanya i pel 50% dels quals viuen a altres nuclis poblacionals diferents als representats en el
gràfic. Mentre, com s'aprecia al corresponent gràfic, la totalitat de les persones participants
que viuen a Els Racons, Lloma Llarga i Maravisa afirmen no utilitzar Metrovalencia per moure's
fora de La Pobla Vallona, així com la totalitat de les dones que viuen a Rascanya, Vista
Calderona i a altres nuclis poblacionals diferents als representats al gràfic i la totalitat dels
homes residents a Gallipont.
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Gràfic 2.2) Utilització de Metrovalencia per part de les persones participants per a moure’s
fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Per la seua banda, el Bus Edetania és utilitzat per moure's tant dins com fora de La Pobla de
Vallbona pel 53,3% i el 25% de les dones i homes participants al qüestionari que resideixen al
Casc Urbà, pel 66,7% de les dones i el 33,3% dels homes residents a Rascanya i pel 50% de les
dones i homes que viuen a altres nuclis residencials diferents als representats al Gràfic 2.3)),
així com per la totalitat de les dones participants que viuen a Lloma Llarga i pel 33,3% dels
homes que resideixen a Maravisa. En canvi, observem que la totalitat de les dones i homes
participants que resideixen a Els Racons i a Gallipont, així com la totalitat de les dones que ho
fan a Maravisa i Vista Calderona, i la totalitat dels homes que viuen a Lloma Llarga i Maquiva
no utilitzen aquest mitjà de transport.
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Gràfic 2.3) Utilització del Bus Edetania per part de les persones participants per a moure’s
dins i fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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El vehicle privat és el tipus de transport que aconsegueix percentatges més alts d'utilització per
les persones participants al qüestionari online (Gràfic 2.4)).
Així doncs, observem que el 100% de les dones i homes participants i residents a Els Racons,
Gallipont i Lloma Llarga, així com la totalitat de les dones que viuen a Maravisa i Vista
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Calderona i la totalitat dels homes que viuen a Maquiva i Rascanya afirmen utilitzar el vehicle
privat per moure's dins i fora de La Pobla de Vallbona. També ho fa el 76,7% i el 75% de les
dones i homes, respectivament, que van participar al qüestionari online i viuen al Casc Urbà, el
66,7% dels homes que viuen a Maravisa, el 66,7% de les dones que viuen a Rascanya, i el 75%
dels homes que resideixen a altres nuclis poblacionals diferents als esmentats anteriorment.
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Gràfic 2.4) Utilització de vehicle privat per part de les persones participants per a moure’s
dins i fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Finalment, respecte a la utilització de la bicicleta per part de les persones participants per
moure's dins i fora de La Pobla de Vallbona (Gràfic 2.5)), observem que aquest mitjà de
transport és utilitzat pel 100% de les dones participants al qüestionari i residents a Els Racons i
dels homes que viuen a Gallipont i LLoma LLarga, però també pel 6,7% i el 31,3% de les dones i
homes, respectivament, residents al Casc Urbà, pel 50% de les dones residents a Gallipont, i
pel 50% dels homes residents a Maquiva, el 66,7% dels quals viuen a Maravisa, el 33,3% dels
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residents a Rascanya i el 25% dels quals resideixen a altres nuclis poblacionals diferents als
quals apareixen en el Gràfic 2.5).
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Gràfic 2.5) Utilització de la bicicleta per part de les persones participants per a moure’s dins i
fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Si centrem l'atenció en la freqüència d'utilització dels diferents tipus de transports per les
persones participants al qüestionari online, observem que pel que fa al Transport Públic
Municipal, la totalitat de les dones que ho utilitzen per moure's dins de La Pobla de Vallbona –i
que, recordem, resideixen al Casc Urbà, Vista Calderona i altres nuclis residencials- només ho
fan entre setmana, mentre que la totalitat dels homes que ho utilitzen –i que, recordem,
resideixen a Maravisa- ho fan durant tota la setmana (Gràfic 2.6)).
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Gràfic 2.6) Freqüència d’utilització del Transport Públic Municipal per part de les persones
participants per a moure’s dins de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Respecte a la utilització de Metrovalencia per moure's dins i fora de La Pobla de Vallbona, la
totalitat de les dones que ho utilitzen i que resideixen a Gallipont només ho fan els caps de
setmana, així com la totalitat dels homes que ho utilitzen i resideixen a Rascanya i a altres
nuclis poblacionals, mentre que la totalitat dels homes que ho utilitzen i que resideixen a
Maquiva afirmen fer-ho durant tota la setmana (Gràfic 2.7)).
Quant a les persones que utilitzen Metrovalencia i que viuen al Casc Urbà, observem que el
44,4% de les dones i el 25% dels homes ho utilitzen només els caps de setmana, el 33,3% de les
dones i el 50% dels homes només entre setmana i el 22,2% i el 25% durant tota la setmana.
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Gràfic 2.7) Freqüència d’utilització de Metrovalencia per part de les persones participants
per a moure’s fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Pel que fa al Bus Edetania, aquest és utilitzat per moure's dins i fora de La Pobla de Vallbona
únicament els caps de setmana pel 100% de les dones i dels homes que afirmen utilitzar-lo i
que resideixen a Lloma LLarga i Maravisa, respectivament; pel 43,8% de les dones i el 25% dels
homes que afirmen utilitzar-lo i que resideixen al Casc Urbà; pel 50% de les quals resideixen a
Rascanya i pel 50% dels homes que resideixen a altres nuclis residencials (Gràfic 2.8)).
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Gràfic 2.8) Freqüència d’utilització del Bus Edetania per part de les persones participants per
a moure’s dins i fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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A més, el 43,8% de les dones que utilitzen el Bus Edetania per moure's dins i fora de La Pobla
de Vallbona i que viuen al Casc Urbà, només ho fan entre setmana, així com el 50% de les quals
viuen a Rascanya i la totalitat de les quals ho utilitzen i viuen a altres nuclis residencials.
Finalment, observem que, de les persones participants al qüestionari i que afirmen utilitzar
aquest mitjà de transport, és utilitzat durant tota la setmana pel 12,5% i el 75% de les dones i
homes que resideixen al Casc Urbà, pel 100% dels homes que resideixen a Rascanya i pel 50%
dels quals viuen a altres nuclis residencials (Gràfic 2.8)).
Quant a la freqüència d'utilització del vehicle privat per moure's dins i fora de La Pobla de
Vallbona per les persones participants al qüestionari online i que afirmen utilitzar-lo (Gràfic
2.9)), observem que el 4,3% de les dones i el 25% dels homes residents al Casc Urbà, el 50%
dels homes residents a Maquiva i el 25% de les dones residents a Maravisa diuen utilitzar-lo
només els caps de setmana; mentre que el 8,7% de les dones i el 8,3% dels homes residents al
Casc Urbà i el 50% de les dones residents a Rascanaya diuen utilitzar-lo només entre setmana; i
la totalitat de les dones i homes residents a Els Racons, Gallipont i Lloma Llarga, el 100% dels
homes residents a Maravisa, Vista Calderona, Rascanya i altres nuclis residencials, així com el
87% de les dones i el 66,7% dels homes residents al Casc Urbà, el 50% dels homes residents a
Maquiva, el 75% de les dones residents a Maravisa i el 50% de les dones que viuen a Rascanya
utilitzen el vehicle privat durant tota la setmana.
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Gràfic 2.9) Freqüència d’utilització del vehicle privat per part de les persones participants per
a moure’s dins i fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Finalment, observem que de les persones participants al qüestionari online i que utilitzen la
bicicleta per a moure's dins i fora de La Pobla de Vallbona, la totalitat de les dones que viuen al
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Casc Urbà i Els Racons només la utilitzen els caps de setmana, mentre que entre les quals viuen
a Gallipont la meitat la usa també entre setmana i l'altra meitat durant tota setmana (Gràfic
2.10)).
Per la seua banda, la totalitat dels homes que la utilitzen i viuen a Lloma LLarga, Maquiva,
Maravisa, Rascanya i altres nuclis residencials, així com el 60% dels homes que viuen al Casc
Urbà, la utilitzen solament els caps de setmana, mentre que el 20% dels homes que viuen al
Casc Urbà la utilitzen també entre setmana, i un altre 20% dels quals viuen al Casc Urbà la usen
durant tota la setmana (Gràfic 2.10)).
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Gràfic 2.10) Freqüència d’utilització de la bicicleta per part de les persones participants per a
moure’s dins i fora de La Pobla de Vallbona segons nucli poblacional i sexe
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Homes

Si tenim en compte entre les persones participants al qüestionari i que afirmen utilitzar els
diferents tipus de transport analitzats, a més del seu sexe i el lloc de residència, si aquests
transports s'utilitzen per acudir al lloc de treball, en primer lloc observem que de les persones
que utilitzen el Transport Públic Municipal, la totalitat de les dones que viuen a altres nuclis
residencials als quals estem fent referència en aquest bloc sí que ho utilitzen per anar a
treballar, mentre que la totalitat dels homes residents a Maravisa i que ho utilitzen no ho fan
(Gràfic 2.11).
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Gràfic 2.11) Utilització del Transport Públic Municipal per part de les persones participants
per a acudir al lloc de treball segons nucli poblacional i sexe
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Quant a la utilització de Metrovalencia per acudir al centre de treball, observem que només el
22,2% de les dones residents al Casc Urbà, i que diuen fer ús d'aquest mitjà de transport, ho
utilitza per anar a treballar, mentre que la totalitat de les dones que viuen a Gallipont i dels
homes que viuen al Casc Urbà, Maquiva i Rascanya no ho usen per anar a treballar, així com el
44,4% de les dones residents al Casc Urbà i el 50% dels homes que viuen a altres nuclis
residencials (Gràfic 2.12)).
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Gràfic 2.12) Utilització de Metrovalencia per part de les persones participants per a acudir al
lloc de treball segons nucli poblacional i sexe
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Entre les persones participants al qüestionari online i que diuen utilitzar el Bus Edetania,
observem que només el 6,3% de les dones i el 25% dels homes que resideixen al Casc Urbà ho
utilitzen per anar a treballar, mentre que la totalitat de les dones residents a LLoma Llarga i
dels homes residents a Maravisa i Rascanya, el 43,8% de les dones i el 75% dels homes
residents al Casc Urbà i el 50% de les dones residents a Rascanya no ho utilitzen per anar a
treballar (Gràfic 2.13)).
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Gràfic 2.13) Utilització del Bus Edetania per part de les persones participants per a acudir al
lloc de treball segons nucli poblacional i sexe
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Entre les persones que utilitzen el vehicle privat, aquest és utilitzat per anar a treballar per la
totalitat de les dones i homes residents a Gallipont i Rascanya i per la totalitat de dones
residents a Els Racons, així com pel 34,8% de les dones i el 50% dels homes que viuen al Casc
Urbà, el 50% dels homes que viuen a Maquiva, el 50% de les dones i homes que viuen a
Maravisa i el 66,7% dels homes que viuen a altres nuclis residencials (Gràfic 2.14)). Així mateix,
observem que la totalitat de les dones i homes residents a Lloma Llarga, així com el 26,1% de
les dones i el 41,7% dels homes residents al Casc Urbà, el 50% dels residents a Maquiva i el
33,3% que ho fa a altres nuclis residencials no utilitza el vehicle privat per anar a treballar.

Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

144

Altres

Vista
Calderona

Rascanya Maravisa

Maquiva

Lloma
Llarga

Gallipont

Els
Racons

Casc
Urbà

Gràfic 2.14) Utilització del vehicle privat per part de les persones participants per a acudir al
lloc de treball segons nucli poblacional i sexe
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Finalment, observem que entre les persones participants al qüestionari online que utilitzen la
bicicleta, només la utilitzen per anar a treballar el 20% dels homes que resideixen al Casc Urbà
(Gràfic 2.15)).
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Gràfic 2.15) Utilització de la bicicleta per part de les persones participants per a acudir al lloc
de treball segons nucli poblacional i sexe
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Per finalitzar amb els aspectes relacionats amb la mobilitat del qüestionari online,
concretament pel que fa als aspectes a millorar del Transport Públic Municipal, apuntar que,
de les persones participants que ho utilitzen, el 66,7% de les dones i la totalitat dels homes
considera que hauria d'incrementar la freqüència d'horaris, i la totalitat dels homes també
considera que deurien haver més parades, mentre que un 33,3% de les dones considera que
no hi ha cap aspecte a millorar al voltant d'aquest servei (Gràfic 2.16)).
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Gràfic 2.16) Aspectes a millorar del Transport Públic Municipal segons les persones
participants que ho utilitzen
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Si passem a analitzar ara els resultats del qüestionari online al voltant de les infraestructures
de La Pobla de Vallbona, en primer lloc apuntar que el 58,3% de les dones participants i el 29%
dels homes consideren que l'accessibilitat del municipi per a persones amb mobilitat reduïda
està garantida, tant als edificis municipals com en l'entorn urbà, mentre que el 31,3% de les
dones i el 38,7% dels homes considera que no ho està (Gràfic 2.17)).
Gràfic 2.17) Opinió respecte a l’accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda als
edificis municipals i a l'entorn urbà, segons sexe
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Respecte a la valoració de les persones participants al qüestionari online sobre les
infraestructures de mobilitat de La Pobla de Vallbona (carreteres, carril bici, accessibilitat del
municipi, etc.), el conjunt més ampli de dones (39,6%) i d'homes (41,9%) les valora com
regular, mentre que el 33,3% de dones i el 22,6% d'homes les valora com a bones (Gràfic
2.17)). Continuant amb les dones, el 12,5% les valora com a roïnes, el 10,4% com molt bones i
el 4,2% com molt roïnes, mentre que el 16,1% dels homes també les valora com molt roïnes, el
12,9% com a roïnes i el 6,5% com molt bones.
Gràfic 2.17) Valoració de les infraestructures de mobilitat del municipi segons sexe
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POLÍTIQUES MUNICIPALS D’IGUALTAT DE GÈNERE
Pel que fa a les polítiques municipals d'igualtat de gènere de La Pobla de Vallbona, la majoria
de les dones i homes participants al qüestionari online (el 60,4% i el 71%, respectivament)
afirma no conéixer-les (Gràfic 3.1)), mentre que del 37,5% de dones i del 29% d'homes que les
coneixen, el 33,3% de dones i l'11,1% d’homes les valora com molt bones, el 33,3% de les
dones i homes com bones, el 27,8% de dones i el 44,4% d'homes com regular, el 5,6% de
dones com a roïnes i l'11,1% d'homes com molt roïnes (Gràfic 3.2)).
Gràfic 3.1) Coneixement de les persones participants sobre les activitats municipals al
voltant de la igualtat de gènere, segons sexe
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Gràfic 3.2) Valoració de les polítiques d’igualtat del municipi segons les persones participants
que las coneixen i sexe
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Aquestes dades suggereixen una possible necessitat de donar una major difusió a les mesures
a favor de la igualtat de gènere que es duen a terme a La Pobla de Vallbona per tal d’afavorir la
participació de la ciutadania en aquest tipus d’activitats i, per tant, assolir els objectius de les
mateixes.
Quant als aspectes més satisfactoris de les polítiques d'igualtat de La Pobla de Vallbona segons
les persones participants que les coneixen, l'11,1% de les dones assenyalen les curses, les
actuacions emmarcades en la commemoració del Dia de la Dóna, les xerrades i taules rodones
i els premis d’ igualtat; mentre que el 5,6% també apunta a activitats realitzades des de la
perspectiva de gènere (Gràfic 3.3)).
Per la seua banda, el 22,2% dels homes participants que coneixen les polítiques d'igualtat
municipals, assenyalen les xerrades i taules rodones, els premis d’ igualtat i la introducció de la
perspectiva de gènere en els polítiques municipals com els aspectes que més els agraden de
les mateixes, mentre que l'11,1% assenyala les activitats realitzades des de la perspectiva de
gènere i la realització de tallers participatius.
Gràfic 3.3) Aspectes més satisfactoris de les polítiques d’igualtat del municipi segons les
persones participants que las coneixen i sexe
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ASSOCIACIONISME I ASSOCIACIONS MUNICIPALS DE DONES

Respecte als diferents aspectes al voltant de l'associacionisme de les persones participants al
qüestionari online, així com la seua relació amb les associacions municipals de dones,
començarem apuntant que menys de la meitat de les dones i homes (el 37,5% i el 41,9%,
respectivament) participa a alguna associació municipal, observant-se, a més, una lleugera
superioritat percentual entre els homes que participen a alguna associació respecte a les
dones que ho fan (Gràfic 4.1)).
Encara que no és molta la diferència de participació entre dones i homes a la vida associativa
del municipi, el fet de que la participació de les dones siga lleugerament menor concorda amb
la generalitzada menor visibilitat de les dones a la vida pública.
Gràfic 4.1) Percentatge de participació en algun tipus d’associació municipal segons sexe
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Pel que fa al tipus d'associació en la qual participen aquestes persones, entre les dones destaca
la participació en associacions de tipus esportiu (38,9%), culturals i LGTBI (11,1%), i en
associacions festives i d'oci, de dones-igualtat i musicals (5,6%); mentre que el 16,7% participa
en un altre tipus d’associació diferent a les representades al Gràfic 4.2)).
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Gràfic 4.2) Percentatge de participació en associacions municipals segons tipus i sexe
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Respecte al tipus d'associació en la qual participen els homes, destaquen les associacions
culturals (30,8%), seguides de les esportives (23,1%), de les veïnals (15,4%) i de les LGTBI,
religioses i socials (7,7%), mentre un 7,7% dels homes també participa en un altre tipus
d’associació diferent a les representades al Gràfic 4.2)).
Per tant, observem que, percentualment, hi ha més dones que homes que participen a les
associacions esportives i LGTBI i més homes que dones que participen en associacions
culturals, mentre que només trobem dones que participen en associacions festives-oci, de
dóna-igualtat i musicals, i només homes que participen en associacions religioses, socials i
veïnals.
Si observem qui exerceix la presidència de les associacions municipals, observem que de les
133 que al juny de 2017 apareixen al registre públic i accessible de la pàgina web de Govern
Obert de La Pobla de Vallbona (http://governobert.lapobladevallbona.es/es/), en 125 d'elles el
nom de la persona que ostenta la presidència és identificable en funció del sexe, sent 39 les
associacions del municipi la presidència de les quals és exercida per una dona (és a dir, el 31%
de les mateixes). A més, de les 39 associacions de La Pobla de Vallbona de les quals les dones
són presidentes, 13 són associacions culturals (el 33,3%), 11 esportives (el 28,2%), 7 educatives
(el 17,9%), 5 culturals (el 12,8%) i 3 veïnals (el 7,7%).
Per finalitzar amb la participació en les associacions municipals de les persones que han
emplenat el qüestionari online, observem que la majoria de les dones i dels homes que
participen en alguna de les associacions municipals (el 72,2% i el 69,2%, respectivament) ho
fan amb una freqüència d’almenys una vegada a la setmana, mentre que hi ha una lleugera
majoria percentual d'homes (23,1%) respecte al percentatge de dones que participen amb la
mateixa freqüència (11,1%) que ho fan almenys una vegada al mes, i una lleugera majoria
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percentual de dones (11,1%) respecte al percentatge d'homes que participen amb la mateixa
freqüència (77,7%) que ho fan cada 2-3 mesos, i només el 5,6% de les dones participen cada 46 mesos (Gràfic 4.3)).
Gràfic 4.3) Freqüència de participació en les associacions municipals segons sexe
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Fixant l'atenció en les associacions de dones municipals, apuntar que el 54,2% de les dones i el
41,9% dels homes participants al qüestionari online les coneix, mentre que, d'aquestes
persones, el 56% de les dones participen en algunes de les seues accions davant d'un 15,4%
d'homes que també ho fa (Gràfic 4.4)).
Gràfic 4.4) Percentatge de coneixement i participació en les associacions de dones
municipals segons sexe
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Respecte a la freqüència de participació en alguna de les associacions de dones municipals per
part d'aquestes persones, destaca que la meitat dels homes participen freqüentment i també
fa menys d'un mes, mentre que entre les dones que participen en alguna de les associacions
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de dones municipals, el 26,7% ho fa freqüentment, el 20% ho va fer fa entre 7 i 12 mesos, el
13,3% fa menys d'un mes, entre 2 i 6 mesos, i entre 1 i 3 anys, i el 6,7% fa més de 3 anys i un
altre 6,7% no recorda quant temps fa que va participar en elles (Gràfic 4.5)).
Gràfic 4.5) Freqüència de participació en les associacions de dones municipals segons sexe
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Finalment, assenyalar que mentre que, de les dones que participen en les activitats de les
associacions municipals de dones, el 33,3% ho fa en activitats d'oci (com dinars, viatges o
excursions) i en xerrades i col·loquis, el 20% en tallers i el 13,3% en curses de la dóna i en
activitats del Dia de Dóna (Gràfic 4.6)), la meitat dels homes diu fer-ho en actes a favor de la
igualtat i l'altra meitat va marcar l'opció No sap/No contesta, així com el 13,3% de les dones
que diu participar en les activitats de les associacions municipals de dones.7
Gràfic 4.6) Percentatge de participació en les associacions de dones municipals segons tipus
d’activitat i sexe
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ESPORT
Pel que fa a la realització d'exercici físic entre les persones participants al qüestionari online,
segons el seu sexe, edat i freqüència de realització, observem percentatges destacables entre
les dones i homes de més de 65 anys (el 50% i el 66,7%, respectivament) i entre els homes que
tenen entre 16 i 24 anys (el 57,1%) que realitzen exercici diverses vegades a la setmana (Gràfic
5.1)). També el 35,3% dels homes participants d'entre 25 i 49 anys, així com el 34,6% de les
dones participants del mateix interval d'edat, i el 20% de les dones d'entre 16 i 24 anys i de les
quals tenen entre 50 i 64 anys també realitzen exercici físic diverses vegades a la setmana.
Gràfic 5.1) Percentatge de persones participants segons sexe, edat i freqüència de realització
d’exercici físic
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Entre les persones participants que fan exercici varies vegades al mes, destaca un 75% dels
homes entre 50 i 64 anys, davant d'un 40% de dones pertanyents al mateix interval d'edat i
que realitza exercici físic amb la mateixa freqüència. També són lleugerament superiors els
percentatges d'homes d'entre 25 i 49 anys (41,2%) i d'entre 16 i 24 anys (42,9%) que realitzen
exercici físic varies vegades al mes en comparació amb el percentatge de dones d'entre 25 i 49
anys (30%) i d'entre 16 i 24 anys (20%) que realitzen exercici físic amb la mateixa freqüència.
Observem, a més, que el 41,7% de les dones de més de 65 anys realitza exercici físic diverses
vegades al mes (Gràfic 5.1)).
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Quant les persones que no fan exercici físic, destaca que el 60% de les dones d'entre 16 i 24
anys participants al qüestionari afirme no realitzar-ne, així com el 40% de les que tenen entre
50 i 64 anys i el 30,8% de les que tenen entre 25 i 49.
Pel que fa als homes, el 33,3% dels que tenen 65 anys o més també va contestar no realitzar
exercici físic, així com el 25% dels que tenen entre 50 i 64 anys i el 23,5% dels que tenen entre
25 i 49 (Gràfic 5.1)).
Centrant l'atenció en les instal·lacions esportives municipals, en primer lloc apuntar que
observem una lleugera superioritat percentual de dones (91,7%) que diu conèixer aquestes
instal·lacions, davant del percentatge d'homes (83,9%) que també les coneix (Gràfic 5.2)),
encara que entre aquestes persones, el percentatge d'homes que diu utilitzar-les (42,3%) és
lleugerament superior al de les dones que també afirma utilitzar les instal·lacions esportives
municipals (36,4%) (Gràfic 5.3)).
Gràfic 5.2) Coneixement, segons sexe, de les instal·lacions esportives municipals
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Gràfic 5.3) Utilització, segons sexe, de les instal·lacions esportives municipals
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Quant a la freqüència d'utilització de les instal·lacions esportives municipals per les persones
participants al qüestionari que afirmen conèixer-les (Gràfic 5.4)), trobem que el 27,3% dels
homes i el 25% de les dones les utilitza més de 6 hores a la setmana, mentre que el 43,8% de
les dones i el 36,4% dels homes les utilitza entre 3 i 5 hores a la setmana i el 36,4% dels homes
i el 31,3% de les dones menys de dues hores a la setmana.
Gràfic 5.4) Freqüència d’utilització, segons sexe, de les instal·lacions esportives municipals
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Finalment, assenyalar que els percentatges més amplis de les dones (43,2%) i homes (34,6%)
participants al qüestionari que afirmen conèixer les instal·lacions esportives municipals,
coincideixen en valorar-les com a bones, mentre que el 31,8% de les dones i el 30,8% dels
homes les valora com regular, el 19,2% dels homes i el 15,4% com a roïnes i molt bones,
respectivament, i el 9,1% de les dones com molt bones, però també com molt roïnes, mentre
que el 6,8% de les mateixes les valora com a roïnes (Gràfic 5.5)).
Gràfic 5.5) Valoració, segons sexe, de les instal·lacions esportives municipals
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FACTORS I ACTUACIONS GENERADORES D’IGUALTAT DE GÈNERE
Pel que fa al factor més important a favor de la igualtat de gènere segons les persones
participants en el qüestionari (Gràfic 6.1)), el 60,4% de les dones així com el 54,8% dels homes
coincideix que és la família, mentre que el 32,3% dels homes i el 18,8% de les dones l'escola, el
9,7% dels homes i el 8,3% de les dones les amistats i el 12,5% de les dones i el 3,2% dels homes
apunta que cap dels factors anteriors.
Gràfic 6.1) Percentatge de persones participants segons factor més important a favor de la
igualtat de gènere i sexe
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Respecte al grau d'importància d'aquests factors per aconseguir la igualtat de gènere segons
les persones participants en l'enquesta (Gràfic 6.2)), en una escala del 0 al 10, sent 0 “res
important” i 10 “molt important”, observem que un percentatge important tant de dones
(41,7%) com d'homes (48,4%) considera l'escola com un factor molt important per aconseguirla.
El 39,6% de les dones i el 35,5% dels homes també coincideixen que la família és un factor
molt important per a aconseguir la igualtat de gènere, mentre que el 20,8% de les dones i el
22,6% dels homes consideren les amistats com un factor molt important per a aconseguir-la.
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Gràfic 6.2) Percentatge de persones participants segons grau d’importància de les amistats,
l’escola i la família per assolir la igualtat de gènere i sexe
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Respecte a l'àmbit al que se li hauria de donar més importància per aconseguir la igualtat de
gènere (Gràfic 6.3)), el percentatge més important de dones (45,8%) assenyala la família,
mentre que el percentatge més important d'homes (51,6%) assenyala l'escola.
A aquests percentatges li segueixen un 41,9% d'homes que apunten a la família i un 39,6% de
dones que assenyalen a l'escola, mentre que el 14,6% de les dones i el 6,5% d'homes diuen
que les amistats són l'àmbit al que hauria de donar-se més importància per a aconseguir la
igualtat de gènere.
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Gràfic 6.3) Percentatge de persones participants segons els àmbits als quals caldria donar
més importància per assolir la igualtat de gènere i sexe
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Així mateix, entre les persones participants al qüestionari, el 54,2% de les dones i el 64,5% dels
homes consideren que les famílies tenen els recursos necessaris per educar en valors
igualitaris, mentre que percentatges lleugerament inferiors (el 50% de les dones i el 61,3% dels
homes) creu que les escoles disposen dels recursos necessaris per a promoure la igualtat de
gènere (Gràfic 6.4)).
Gràfic 6.4) Percentatge de persones participants que consideren que les famílies i les escoles
tenen els recursos necessaris per a educar en valors igualitaris i promoure la igualtat de
gènere, segons sexe
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Pel que fa a si són necessàries més eines per fomentar la igualtat de gènere en l'àmbit
educatiu de La Pobla de Vallbona (Gràfic 6.5)), en una escala del 0 al 10, sent 0 “completament
en desacord” i 10 “completament d'acord”, els percentatges més elevats de dones i homes
(20,8% i 22,6%, respectivament) es mostren bastant d'acord amb aquesta afirmació,
posicionant-se en el número 8 de l'escala; mentre que el 14,6% de les dones i el 19,4% dels
homes van contestar estar completament d'acord amb l'esmentada afirmació i el 2,1% de les
dones i el 3,2% dels homes completament en desacord.
Gràfic 6.5) Percentatge de persones participants segons grau d’acord sobre si són necessàries
més eines per fomentar la igualtat de gènere en l’àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona i
sexe

25%

22,6%

20,8%
19,4%

20%
16,7%

16,1%
14,6%

15%

14,6%
12,9%
12,5%

12,9%

12,5%

Dones
9,7%

10%

Homes
5%

3,2%
2,1%

3,2%

4,2%
2,1%

0%
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Així mateix, percentatges elevats de dones i homes (el 81,3% i el 71%, respectivament),
consideren que podrien desenvolupar-se un altre tipus d'activitats, alternatives a les actuals,
que fomenten la igualtat de gènere en l'àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona (Gràfic 6.6)).
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Gràfic 6.6) Consideració sobre si podrien dur-se a terme altres tipus d’activitats, alternatives
a les actuals, que fomenten la igualtat de gènere a l’àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona,
segons sexe de les persones participants
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Concretament, el 15,4% de les dones i el 13,6% dels homes que consideren que podrien
desenvolupar-se un altre tipus d'activitats, alternatives a les actuals, que fomenten la igualtat
de gènere en l'àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona, suggereixen que aquestes activitats
podrien girar al volant de xarrades, conferències i tallers en els aules sobre igualtat; el 12,8%
de les dones i el 13,6% dels homes al voltant d’activitats lúdiques relacionades amb la igualtat
de gènere; el 12,8% de les dones i el 9,1% dels homes consideren que s'haurien de fomentar
els jocs, esports, professions i les responsabilitats de la llar des de la perspectiva de gènere; el
4,5% dels homes suggereixen l'educació emocional; i el 2,6% de les dones formació en igualtat
al professorat, campanyes publicitàries sobre igualtat i assignatures/classes sobre igualtat
(Gràfic 6.7)).
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Gràfic 6.7) Activitats que podrien dur-se a terme per a fomentar la igualtat de gènere a
l’àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona segons sexe
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Finalment, destacar que el 54,2% de les dones participants al qüestionari considera que s'està
produint certa regressió en matèria d'igualtat de gènere, davant d'un 35,5% d'homes que
també ho consideren (Gràfic 6.8)), dades que poden suggerir com el compromís,
conscienciació i sensibilització de les dones per assolir la igualtat de gènere pot ser major que
el, generalment, menor compromís, conscienciació i sensibilització dels homes.
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45%

Gràfic 6.8) Percepció sobre si s’està produint una certa regressió en igualtat segons sexe de
les persones participants
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A més, els percentatges més importants d'aquestes dones i homes coincideixen que les
franges d'edat en les quals la regressió en igualtat és més greu es troba entre els 13 i els 21
anys: el 38,5% i el 34,6% de les dones assenyala la franja d'edat entre els 15 i els 17 anys i
entre els 13 i els 14, respectivament, mentre que el 36,4% dels homes assenyala les franges
d'edat entre els 15 i 17 anys i també entre els 18 i 21 (Gràfic 6.9)).
A aquests percentatges li segueix un 3,8% de dones i un 9,1% d'homes que consideren que la
franja d'edat en la qual la regressió en igualtat és més greu és la d'entre els 22 i 25 anys i entre
els 31 i els 40 anys; un altre 9,1% d'homes considera que es tracta de la franja d'edat entre els
10 i els 12 anys, mentre que el 3,8% de les dones considera que es tracta de les franges d'edat
entre els 41 i 50 anys i entre els 51 i els 60 anys (Gràfic 6.9)).
Gràfic 6.9) Percepció sobre en quina franja d’edat la regressió en igualtat és més greu,
segons sexe de les persones participants
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MITJANS DE COMUNICACIÓ MUNICIPALS
Pel que fa als mitjans de comunicació municipals (canal de televisió La Pobla Televisió i la APP
La Pobla Info), observem que una àmplia majoria de dones i homes participants en el
qüestionari (el 87,5% i el 93,5%, respectivament) coneixen el canal La Pobla Televisió, mentre
que, d'aquestes persones, el 56,3% de les dones i el 64,5% dels homes van afirmar veure-ho
(Gràfic 7.1)).
Gràfic 7.1) Percentatge de persones participants que coneixen y veuen el canal La Pobla
Televisió segons sexe
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Quant a la freqüència de visionat d'aquest canal (Gràfic 7.2)), destaca un 51,9% de dones i un
60% d'homes que ho veuen entre 1 i 2 dies a la setmana, mentre que l'11,1% de dones i el 20%
d'homes ho veu una vegada al mes, l'11,1% de dones i el 10% d'homes un vegada cada dues
setmanes, el 14,8% de dones i el 5% d'homes tots els dies i l'11,11% de dones i el 5% d'homes
entre 3 i 4 dies a la setmana.
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Gràfic 7.2) Freqüència de visionat del canal La Pobla Televisió segons sexe
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Respecte a les franges horàries en les quals se sol veure el canal La Pobla Televisió (Gràfic 7.3)),
el 92,6% de les dones i el 65% dels homes que veuen aquest canal ho fa a les nits, mentre que
el 22,2% de les dones i el 25% dels homes ho veu a les vesprades, el 7,4% de les dones i el 10%
dels homes ho veu a mig dia i el 7,4% de les dones i el 5% dels homes als matins.
Gràfic 7.3) Franges horàries en les quals es veu el canal La Pobla Televisió segons sexe
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A més, observem que entre les dones i homes participants al qüestionari que veuen el canal La
Pobla Televisió, percentatges importants (el 66,7% de les dones i el 70% dels homes) veuen el
programa Dijous noticies en horari de nit, mentre que el 25,9% de les dones i el 60% dels
homes també veuen l'emissió dels plens municipals, el 37% de dones i el 25% d'homes el
programa Parlem, el 37% d'homes i un 20% de dones programes d’agenda cultural, el 22,5% de
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dones i el 30% d'homes el programa Dijous noticies en horari de migdia, el 18,5% de dones i el
20% d'homes el programa En joc i el 18,5% de dones i el 15% d'homes programació fallera
(Gràfic 7.4)).
Gràfic 7.4) Programes visionats al canal La Pobla Televisió, segons sexe
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D'altra banda, apuntar que el 59,3% de les dones i el 35% dels homes participants que veuen el
canal La Pobla Televisió ho valora com bo, mentre que el 22,2% de les dones i el 25% dels
homes ho valora com regular, l'11,1% de les dones i el 20% dels homes com molt bo i el 7,4%
de les dones i el 20% dels homes com a roí (Gràfic 7.5)).
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Gràfic 7.5) Valoració del canal La Pobla Televisió per part de les persones participants que la
veuen, segons sexe
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Així mateix, trobem que al 85,2% de les dones i al 75% dels homes participants al qüestionari i
que veuen el canal La Pobla Televisió els agradaria que emetera continguts addicionals (Gràfic
7.6)).
Gràfic 7.6) Percentatge de les persones participants que veuen el canal La Pobla Televisió i a
les quals li agradaria que emetera altres continguts addicionals, segons sexe
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D'aquests continguts addicionals, al 17,39% de les dones lis agradaria que foren educatius i de
criança; mentre que al 8,7% de les mateixes lis agradaria que s'emeteren documentals,
programes infantils, informació de caràcter municipal (com activitats desenvolupades en la
localitat, assumptes d'actualitat, successos, etc.), i pel·lícules; i al 4,3% continguts culturals i
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patrimonials, sobre emprenedurisme femení, entrevistes, més programes en que es facen
xerrades, més notícies, repeticions de les festes, reportatges, retransmissió d'activitats amb
persones majors i retransmissió en directe de xerrades municipals i presentacions publiques
(Gràfic 7.7)).
Gràfic 7.7) Continguts addicionals que a les persones participants que veuen el canal La
Pobla Televisió els agradaria que emetera, segons sexe
4,35%

Culturals i patrimonials

33,33%

Educatius i de criança

6,67%

Documentals

6,67%

Infantils

6,67%

Informació municipal
(activitats, actualitat, succesos, etc.)

17,39%
8,7%
8,7%
8,7%
8,7%

Pel·lícules
Concursos

6,67%

Cuina

6,67%

Mes continguts sobre falles

6,67%

Notícies comarcals y de la Comunitat Valenciana

6,67%

Participació ciutadana

6,67%

4,35%

Emprendeurisme femení

4,35%

Entrevistes

4,35%

Més continguts amb xerrades

4,35%

Més notícies

4,35%

Repetició festes

4,35%

Reportatges

4,35%

Retransmisió de activitats de persones majors
Retransmisió en directe de xarrades municipals i
presentacions públiques

4,35%
21,74%

NS/NC
0%

5%
Dones

10%

15%

20%

25%

26,67%

30%

Homes

Entre els homes als quals els agradaria que el canal La Pobla Televisió emetés continguts
addicionals, al 33,3% els agradaria que foren continguts culturals i patrimonials; i al 6,67%
educatius i de criança, documentals, infantils, informació de caràcter municipal (com a
activitats desenvolupades a la localitat, assumptes d'actualitat, successos, etc.), concursos,
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35%

continguts sobre cuina, més programació sobri falles, notícies comarcals i de la Comunitat
Valenciana i continguts de participació ciutadana (Gràfic 7.7)).
Així doncs, observem que de les 19 tipologies de continguts addicionals que a les dones i
homes participants els agradaria que el canal La Pobla Televisió emetés, tots dos sexes només
coincideixen a assenyalar els continguts culturals i patrimonials, els educatius i de criança, els
documentals i els infantils.
Centrant l'atenció ara en l’APP La Pobla Info, observem que el 81,3% de les dones participants
així com el 80,6% dels homes coneixen aquesta aplicació per a mòbils, mentre que d'aquestes
persones el 66,7% de les dones i el 58,1% dels homes la utilitzen (Gràfic 7.8)).
Gràfic 7.8) Percentatge de persones participants que coneixen i utilitzen l’APP La Pobla Info,
segons sexe
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Respecte a la freqüència d'utilització de la mateixa (Gràfic 7.9)), el 34,4% de les dones i el 33%
dels homes la usen tots els dies i entre 3 i 4 dies a la setmana. Un altre 18,8% de dones la
utilitza entre 1 i 2 dies a la setmana, un 9,4% una vegada cada dues setmanes i el 3,1% una
vegada al mes. Quant a la resta d'homes, el 17% la utilitza una vegada cada dues setmanes, el
11% una vegada al mes i el 6% entre 1 i 2 dies a la setmana.
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Gràfic 7.9) Freqüència d’utilització de l’APP La Pobla Info segons sexe
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Quant a les seccions de l’APP La Pobla Info que les persones participants al qüestionari que
utilitzen aquesta aplicació solen consultar (Gràfic 7.10)), destaca l'apartat de bans –consultat
pel 75% de les dones i el 66,7% d'homes-, així com el d’agenda –consultat pel 68,8% de les
dones i el 66,7% d'homes-, seguit del apartat de notícies –consultat pel 46,9% de les dones i el
61,1% d'homes-.
A aquests apartats li segueixen la utilització de l’APP La Pobla Info per notificar incidències per
part d’un 21,9% de dones i d’un 44,4% d'homes, l'apartat d’informació per part d’un 28,1% de
dones i d’un 16,7% d'homes, l'apartat de participació per part d’un 3,1% de dones i d’un 16,7%
d'homes, i la utilització d'aquesta eina per enviar suggeriments per part d’un 9,4% de dones i
d’un 11,1% d'homes.
Gràfic 7.10) Seccions de l’APP La Pobla Info que es solen utilitzar, segons sexe
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A més, entre les persones participants al qüestionari que utilitzen l’APP La Pobla Info, el 65,6%
de les dones i el 61,1% dels homes afirmen que solen utilitzar la secció d’informació d'aquesta
aplicació per consultar l'apartat de farmàcies, el 37,5% de les dones i el 44,4% dels homes per
consultar l'apartat de telèfons d’interès, el 31,3% de les dones i el 33,3% dels homes per
consultar la programació La Pobla Televisió, el 15,6% de les dones i l'11,1% dels homes per
consultar el directori comercial, el 12,5% de les dones i l'11,1% dels homes per consultar
l'apartat de seguretat ciutadana i el 28% de les dones per consultar l'apartat de transport
públic (Gràfic 7.11)).
Gràfic 7.11) Apartats de la secció d’informació de l’APP La Pobla Info que les persones
participants solen utilitzar, segons sexe

65,6%
61,1%

70%
60%
50%
40%

44,4%
37,5%
31,3%

33,3%

30%
15,6%

20%

Dones

28%

Homes
12,5% 11,1%

11,1%

10%
0%
Telèfons
d'interés

Directori
comercial

Farmàcies

Programació
de La Pobla
Televisió

Seguretat
ciutadana

Transport
públic

Pel que fa a la valoració de l’APP La Pobla Info per les persones participants al qüestionari que
la utilitzen (Gràfic 7.12)), el 46,9% de les dones i el 44,4% dels homes la valora com a bona, el
25% de les dones i el 27,8% dels homes com regular, el 25% de les dones i el 22,2% dels homes
com molt bona i el 5,6% dels homes com a roïna i el 3,1% de les dones com molt roïna.
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Gràfic 7.12) Valoració de l’APP La Pobla Info per part de les persones participants que la
utilitzen, segons sexe
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També, per al cas de l’APP La Pobla Info, hem trobat que hi ha persones a les quals els
agradaria que aquesta tinguera altres continguts addicionals, concretament al 34,4% de les
dones i al 50% dels homes que la utilitzen (Gràfic 7.13)).
Gràfic 7.13) Percentatge de persones participants que utilitzen l’APP La Pobla Info i a les
quals li agradaria que tinguera altres continguts addicionals, segons sexe
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Quant a aquests continguts addicionals (Gràfic 7.14)), destaca que dones i homes no
coincideixen en les propostes que fan dels mateixos, ja que mentre que al 9,1% de les dones
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els agradaria que l’APP La Pobla Info comptés amb més continguts relacionats amb economia i
treball, que la informació estiguera agrupada per regidories, informació sobre els farmàcies de
guàrdia i sobre recollida municipal de mobles i utensilis, al 22,2% dels homes els agradaria que
l’APP La Pobla Info comptés amb més noticies i informació municipals i a l'11,1% amb una
bústia ciutadana per a contactar amb l’ajuntament, amb el calendari tributari, també que des
d’aquesta aplicació és poguera consultar el padró i el cadastre, es feren enquestes, es
pogueren fer tràmits i serveis mitjançant certificat digital, contenira informació d’associacions,
entitats, col·lectius locals, sobre l’oratge, sobre turisme i patrimoni i les xarxes socials (Gràfic
7.14)).
Gràfic 7.14) Continguts addicionals que a les persones participants que utilitzen l’APP La
Pobla Info els agradaria que tinguera, segons sexe
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VIOLÈNCIA CAP A LES DONES
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70%

Pel que fa a les situacions de violència cap a les dones analitzades a través del qüestionari
online, començar apuntant que el 58,3% de les dones participants al mateix varen contestar
haver-se sentit incomodada alguna vegada per l'actitud d'un desconegut al carrer, mentre que
un 52,1% també va contestar haver-se sentit alguna vegada insegura al carrer pel fet de ser
dona (Gràfic 8.1)).
Gràfic 8.1) Percentatge de dones participants que s’han sentit incomodes per l’actitud
d’algun desconegut i/o insegures pel fet de ser dones al carrer
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Respecte a la freqüència en la qual aquestes dones han tingut aquestes sensacions, el 71,4% va
contestar haver-se sentit incomodada per l'actitud d'un desconegut al carrer entre 1 i 3
vegades durant el darrer any, el 17,9% entre 4 i 6 vegades i el 10,7% 7 o més vegades (Gràfic
8.2)).
Gràfic 8.2) Freqüència, durant el darrer any, d’incomoditat al carrer per l’actitud d’algun
desconegut entre les dones participants amb aquesta sensació
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Mentre, el 60% de les dones que van dir haver-se sentit insegures al carrer pel fet de ser
dones, varen tindre aquesta sensació entre 1 i 3 vegades durant el darrer any, el 12% entre 4 i
6 vegades i el 28% 7 o més vegades (Gràfic 8.3)).
Gràfic 8.3) Freqüència, durant el darrer any, d’inseguretat al carrer pel fet de ser dona entre
les participants amb aquesta sensació

28%

Entre 1 i 3 vegades
60%

12%

Entre 4 i 6 vegades

7 o més vegades

D'altra banda, el 12,5% de les dones participants al qüestionari online va contestar haver sentit
que alguna vegada alguna de les seues parelles (actual o anteriors) controlava les seues
telefonades, amb quines persones eixia, els seus moviments o els seus diners, etc. (Gràfic 8.4)).
Gràfic 8.4) Sensació de control per part de la parella sentimental entre les dones participants
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A més, un 12,5% de dones participants al qüestionari també van contestar haver-se sentit
alguna vegada controlades per alguna de les seues parelles (actual o anteriors) mitjançant les
xarxes socials, i un 10,4% haver evitat o preferit no publicar alguna vegada a les xarxes socials
alguna foto o comentari per no molestar a alguna de les seues parelles (actual o anteriors)
(Gràfic 8.5)).
Gràfic 8.5) Percentatge de dones participants que s’han sentit controlades per la parella
sentimental mitjançant les xarxes socials i/o que han evitat fer alguna publicació a les
mateixes per tal de no molestar-la
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Respecte a la freqüència durant la qual aquestes dones han evitat o preferit no publicar a les
xarxes socials alguna foto o comentari per no molestar a la seua parella sentimental, el 40% ho
va fer entre 1 i 3 vegades durant el darrer any, però també 7 o més vegades, mentre que el
20% ho va fer entre 4 i 6 vegades.
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Gràfic 8.6) Freqüència durant la qual les dones han evitat fer alguna publicació a les xarxes
socials per no molestar a la parella sentimental durant el darrer any
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Pel que fa a les xarxes socials mitjançant les quals el 12,5% de les dones participants al
qüestionari online s'han sentit controlades per la seua parella sentimental, destaquen
WhatsApp i Facebook (el 50% d'aquestes dones van afirmar haver-se sentit controlades per la
seua parella sentimental a través d'aquestes xarxes socials) i Instragram (el 17% d'aquestes
dones van afirmar haver-se sentit controlades per la parella sentimental a través d'aquesta
xarxa social) (Gràfic 8.7)).
Gràfic 8.7) Xarxes socials mitjançant les quals les dones s’han sentit controlades per la
parella sentimental
50%

50%

50%
45%
40%
35%
30%
25%
20%

17%

17%

15%
10%
5%
0%
NS/NC

Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

179

D'altra banda, destacar també que el 10,4% de les dones participants al qüestionari van dir
haver-se sentit alguna vegada menyspreades, humiliades o inferiors per part d'alguna de les
seues parelles (actual o anteriors); que el 16,7% alguna vegada ha sentit que alguna de les
seues parelles (actual o anteriors) li ha donat ordres o ha tractat d'imposar la seua voluntat
sobre la pròpia; i que el 12,5% ha estat agredida verbal o físicament alguna vegada per alguna
de les seues parelles (actual o anteriors) (Gràfic 8.8)).
Gràfic 8.8) Percentatge de dones participants que s’han sentit menyspreades, humiliades o
inferiors per part de la parella sentimental; que han sentit que la parella sentimental
imposara la seua voluntat sobre la pròpia; i/o que han patit agressions verbals i/o físiques
per part de la parella sentimental
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Continuant amb les dones que han estat agredides verbal o físicament per la parella
sentimental (el 12,5%), és destacable que només el 16,7% de les mateixes va interposar
denúncia per aquest fet (Gràfic 8.9)) i, sobretot, el que totes les denúncies interposades per
aquest motiu van ser retirades (Gràfic 8.10)).
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Gràfic 8.9) Interposició de denúncia per violència de gènere per part de les dones
participants que l’han patida
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Gràfic 8.10) Retirada de la denúncia per violència de gènere
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Finalment, assenyalar que entre les dones participants al qüestionari online, el 50% va dir tenir
coneixement de què alguna dona del seu entorn pateix o ha patit violència de gènere, i que
d'aquestes dones que les coneixen, el 33,3% sap que la dona/es del seu entorn que pateix o ha
patit violència de gènere va interposar una denúncia per aquest motiu (Gràfic 8.11)).
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Gràfic 8.11) Percentatge de dones participants que coneixen alguna dona del entorn proper
que patisquen o hagen patit violència de gènere i que hagen interposat denúncia per aquest
fet
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CONCILIACIÓ DE LA VIDA LABORAL, FAMILIAR I PERSONAL I SITUACIONS DE DEPENDÈNCIA
Centrant l'atenció en la conciliació de la vida laboral, familiar i personal de les persones
participants al qüestionari online (Gràfic 9.1)), observem que el 31,3% de les dones i el 35,5%
dels homes va dir aconseguir-ho amb gran dificultat, encara que el 25% de les dones i el 29%
dels homes diu aconseguir-ho fàcilment, el 22,9% de les dones i el 29% dels homes aconseguirho amb poca dificultat, mentre que el 20,8% de les dones i el 6,5% dels homes no ho
aconsegueix.
Gràfic 9.1) Percentatge de persones participants segons nivell de dificultat per a conciliar la
vida laboral, familiar i personal de les persones participants i sexe
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Respecte als recursos utilitzats per les persones participants per conciliar la vida laboral,
familiar i personal (Gràfic 9.2)), en el cas de les dones, el 50% de les mateixes utilitza la xarxa
familiar, el 16,7% els centres d’ensenyament (sessions matineres, servei de menjador,
activitats extraescolars, etc.), el 10,4% excedències i permisos, el 6,3% les polítiques d’igualtat
de l’empresa en la qual treballen, el 4,2% entitats d’oci i temps lliure i també els serveis
municipals (centres de dia, escoles d’estiu, etc.), i el 20,8% va contestar no utilitzar cap dels
recursos anteriors.
Entre els homes participants també destaca la xarxa familiar com a recurs per conciliar la vida
laboral, familiar i personal (el 45,2% dels homes participants utilitza aquest recurs), seguit de
les entitats d’oci i temps lliure (22,6%), dels centres d’ensenyament (sessions matineres, servei
de menjador, activitats extraescolars, etc.) (12,9%), de les excedències i permisos i dels serveis
(centres de dia, escoles d’estiu, etc.) (el 9,7% dels homes utilitza aquests recursos), i de les
polítiques d’igualtat de l’empresa en la qual treballen (3,2%), mentre que el 12,9% no utilitza
cap dels recursos anteriors.
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Gràfic 9.2) Percentatge de persones participants segons recursos utilitzats per a conciliar i
sexe
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Per tant, trobem que, percentualment, hi ha més dones que homes que fan ús de la xarxa
familiar, dels centres d’ensenyament, de les excedències i permisos i de les polítiques
d’igualtat de l’empresa per conciliar la vida laboral, familiar i personal, mentre que hi ha més
homes que dones que fan ús dels entitats d’oci i temps lliure i dels serveis municipals (centres
de dia, escoles d’estiu, etc.) (Gràfic 9.2)).
Posant el focus d'atenció en els drets laborals en matèria de conciliació, observem que el
68,8% de les dones i el 74,2% dels homes participants els coneix, mentre que, d'aquestes
persones, el 43,8% de les dones i el 30,4% dels homes ha exercit algun dret en aquesta matèria
(Gràfic 9.3)).
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Gràfic 9.3) Coneixement i exercici dels drets laborals en matèria de conciliació, segons sexe
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Entre els tipus de drets laborals exercits per aquestes persones (Gràfic 9.4)), destaca, per al cas
de les dones, els permisos de maternitat o per acolliment (el 85,7% de les mateixes va dir
haver exercit aquest dret), seguit del de lactància (50%), del de trasllat de domicili habitual
(42,9%), del de mort, accident, malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense
hospitalització (35,7%), del de llicència de matrimoni o inscripció al registre de parelles de fet
(28,6%) i d’excedències (7,1%). Per la seua banda, entre els homes participants que han exercit
algun dret en matèria de conciliació, el 71,4% va dir haver exercit el de mort, accident,
malalties greus, hospitalització o intervenció quirúrgica sense hospitalització, el 57,1% el de
paternitat o per acolliment, el 28,6% el de trasllat de domicili habitual i el de llicència de
matrimoni o inscripció al registre de parelles de fet, i el 14,3% el de lactància, excedències i
noces d’un familiar.
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Gràfic 9.4) Tipus de drets laborals en matèria de conciliació exercits, segons sexe
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D'altra banda, entre les persones participants, el 51,6% dels homes considera que l'empresa a
la que treballa promou la igualtat de gènere davant d'un 31,3% de dones que considera el
mateix, mentre que el 19,4% dels homes no considera que la empresa a la que treballa
promoga la igualtat de gènere, de la mateixa manera que el 14,6% de les dones (Gràfic 9.5)).
Gràfic 9.5) Percentatge de persones participants segons sexe i consideració sobre si
l’empresa en la que treballen promou la igualtat de gènere
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Així mateix, entre les persones participants que consideren que l'empresa a la que treballen
promou la igualtat de gènere, el 20% de les dones i el 12,5% dels homes afirmen que en
aquesta empresa existeix un Pla d'Igualtat visat per l'administració pública pertinent, mentre
que el 53,3% i el 43,8% va marcar l'opció “No sap/No contesta” (Gràfic 9.6)).
Gràfic 9.6) Existència d’un Pla d’Igualtat visat per l’administració pública pertinent en
l’empresa a la que treballen les persones participants que consideren que aquesta promou la
igualtat de gènere
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Pel que fa a les situacions de dependència de les persones participants al qüestionari online,
començar apuntant que el 37,5% de les dones i el 32,3% dels homes tenen filles i fills menors
d'edat al seu càrrec i el 10,4% de les dones i el 22,6% dels homes familiars en situació de
dependència al seu càrrec al domicili familiar (Gràfic 9.7)).
Gràfic 9.7) Percentatge de dones i homes participants amb familiars en situació de
dependència a càrrec
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A més, entre les persones participants que tenen filles i/o fills menors d'edat al seu càrrec, la
majoria de dones (el 61,1%) i d’homes (el 60%) tenen dos, el 38,9% de les dones i el 30% dels
homes té un i el 10% dels homes té tres (Gràfic 9.8)).
Gràfic 9.8) Percentatge de dones i homes participants amb filles i/o fills menors d’edat a
càrrec segons nombre
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Quant a les dones i homes participants amb persones en situació de dependència al seu càrrec
(el 10,4% de dones i el 22,6% d’homes), assenyalar que el 80% d’aquestes dones té una
persona en situació de dependència al seu càrrec i el 20% dos, mentre que la totalitat
d'aquests homes té una persona en situació de dependència al seu càrrec (Gràfic 9.9)).
Gràfic 9.9) Percentatge de dones i homes participants amb persones en situació de
dependència a càrrec segons nombre
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Pel que fa al percentatge de dones i homes participants amb persones en situació de
dependència al seu càrrec, ara segons la situació de dependència d'aquestes persones (Gràfic
9.10)), observem que en el cas del 20% de les dones es tracta de persones de la tercera edat i
entre el 80% de les mateixes de persones amb algun tipus de discapacitat, mentre que per a la
totalitat dels homes es tracta de persones de la tercera edat i, també, per a un 14,3% dels
mateixos de persones que tenen algun tipus de discapacitat.
Gràfic 9.10) Percentatge de dones i homes participants amb persones en situació de
dependència a càrrec segons situació de dependència
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Respecte al exercici de la cura principal de les persones en situació de dependència que viuen
al domicili familiar, és més que destacable que en el cas de la totalitat de les dones siguen elles
mateixes les qui la exerceixen, mentre que en el cas dels homes és el 28,6% dels mateixos els
qui exerceixen la cura principal de les persones en situació de dependència que viuen al
domicili familiar (Gràfic 9.11)).
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Gràfic 9.11) Percentatge de dones i homes que exerceixen el cuidat principal de les persones
en situació de dependència que viuen al domicili familiar
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Quant a les hores que les dones i homes que exerceixen la cura principal de les persones en
situació de dependència que viuen al domicili familiar dediquen diàriament a les seues cures
(Gràfic 9.12)), en el cas del 60% de les dones són més de 12 hores, davant d'un 50% d'homes
que dediquen les mateixes hores, mentre que el 20% de les dones dediquen entre 4 i 6 hores, i
el 50% dels homes i un 20% de dones entre 2 i 4 hores.
Gràfic 9.12) Percentatge de dones i homes que exerceixen el cuidat principal de les persones
en situació de dependència que viuen al domicili familiar segons hores dedicades
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Finalment, assenyalarem que entre les dones i homes que exerceixen la cura principal de les
persones en situació de dependència que resideixen al domicili familiar, el 60% de les mateixes
reben algun tipus d'ajuda, prestació o subvenció pública per aquest motiu, davant d'un 71,4%
d'homes que també la reben(Gràfic 9.13)).
Gràfic 9.13) Percentatge de dones i homes que reben algun tipus d'ajuda, prestació o
subvenció pública per fer-se càrrec de les persones en situació de dependència
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SALUT
Centrant l'atenció en l'àmbit de la salut de dones i homes, en primer lloc, observem que el
41,7% de les dones participants al qüestionari online consideren que el seu estat de salut
durant el darrer any ha estat bé, el 27,1% que ha estat molt bé i regular i el 2,1% que ha estat
molt roí (Gràfic 10.1)). Per la seua banda, el 35,5% dels homes participants considera que el
seu estat de salut durant el darrer any ha estat bé, el 32,3% que ha estat molt bé, el 22,6%
regular i el 9,7% molt roí.
Gràfic 10.1) Percentatge de persones participants segons autopercepció de l’estat de salut al
darrer any i sexe
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Continuant amb la presa de medicaments, observem que el 70,8% de les dones participants
diuen haver pres algun tipus de medicament durant el darrer mes, davant d'un 58,1% d'homes
que també ho ha fet (Gràfic 10.2)).
Gràfic 10.2) Percentatge de persones participants que han pres algun tipus de medicament
durant el darrer mes segons sexe
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Quant als tipus de medicaments presos per aquestes persones durant el darrer mes, el 52,9%
de les dones va prendre analgèsics, el 32,4% antiinflamatoris, el 23,5% antibiòtics, el 17,6%
vitamines, el 14,7% hormones, el 8,8% antiasmàtics, anticonvulsius o antiepilèptics i
medicaments cardiovasculars, i psicoterapèutics, el 5,9% antial·lèrgics i antimigranyosos, i el
2,9% antiinfecciosos i medicaments gastrointestinals (Gràfic 10.3)).
Gràfic 10.3) Tipus de medicaments presos per les persones participants durant el darrer mes
segons sexe
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En el mateix ordre que els medicaments que han pres les dones, també el 44,4% dels homes
van prendre analgèsics, el 33,3% antiinflamatoris i el 23,5% antibiòtics. A continuació, el 16,7%
va prendre medicaments cardiovasculars, l'11,1% antiinfecciosos, medicaments dermatològics
i gastrointestinals, i el 5,6% antirreumàtics i vitamines.
Observem, per tant, no només diferències en la proporció de medicaments que prenen les
dones i els homes participants al qüestionari online, sinó també en els tipus de medicaments
que prenen.
Així mateix, també es donen diferències en el volum de medicaments presos receptats per
personal mèdic, tal i com recollim al Gràfic 10.4)), i al qual podem observar que el 88,2% de les
dones que han pres medicaments durant el darrer mes ho va fer sota recepta mèdica, davant
d'un 61,1% d'homes que va fer el mateix; mentre que entre el 22,2% d'homes només alguns
dels medicaments presos van ser receptats per personal mèdic, davant d'un 2,9% de les dones;
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i el 16,7% dels homes que van prendre medicaments durant el darrer mes ho va fer sense
recepta mèdica, davant d'un 8,8% de dones.
Gràfic 10.4) Percentatge de persones participants que han pres medicaments durant el
darrer mes, segons sexe i medicaments receptats
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Apuntar també, pel que fa a la relació amb el tabac de les persones participants al qüestionari
online, que el 58,1% dels homes va dir no haver fumat mai davant d'un 43,8% de dones que
tampoc ho ha fet, mentre que el 33,3% de les dones va dir haver fumat en el passat davant
d'un 22,6% d'homes.
Percentatges similars aconsegueixen les dones i homes participants que diuen fumar
diàriament (6,3% i 6,5%, respectivament), mentre que el 14,6% de les dones fuma diàriament
davant d'un 9,7% d'homes que també ho fa (Gràfic 10.5)).
Gràfic 10.5) Percentatge de persones participants segons relació amb el tabac i sexe
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Finalment, quant al nivell d'autoestima de les persones participants, observem que el 50% de
les dones i el 58,1% dels homes consideren que el seu nivell d'autoestima és bo, el 20,8% de
les dones i el 29% dels homes que és molt bo, el 10,4% de les dones i el 12,9% dels homes
regular, i el 8,3% i el 6,3% de les dones considera que el seu nivell d'autoestima és molt roí i
roí, respectivament (Gràfic 10.6)).
Gràfic 10.6) Percentatge persones participants segons autopercepció del nivell d’autoestima
i sexe
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OCUPACIÓ
Pel que fa als aspectes relacionats amb l'ocupació de les dones i homes participants al
qüestionari online, trobem diferències respecte a la situació laboral en funció del sexe, tal i
com recollim al Gràfic 11.1)). Així, mentre que el 45,2% dels homes són treballadors per
compte aliè, davant d'un 33,3% de dones, i el 16,1% d'homes són treballadors per compte
propi, davant d'un 6,3%; el 22,9% de les dones estan aturades, davant d'un 3,2% d'homes en la
mateixa situació; i el 22,9% de dones són jubilades o pensionistes, davant d'un 12,9% d'homes
que també ho són.
A més, observem que el 19,4% d'homes i el 12,5% de dones són estudiants i que el 3,2%
d'homes compaginen estudis i treball.
Gràfic 11.1) Percentatge de persones participants segons situació laboral actual i sexe
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Quant al temps en desocupació de les persones participants en funció del sexe (Gràfic 11.2)), la
totalitat dels homes va dir estar més de dos anys aturat, mentre que el 27,3% de les dones
aturades ho està també des de fa més de dos anys, però també menys de 6 mesos, i el 9,1%
entre un any i menys de dos. D'altra banda, el 27,3% de les dones aturades va contestar no
recordar el temps que està en situació de desocupació i el 9,1% va marcar l'opció “No sap/No
contesta”.
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Gràfic 11.2) Percentatge de persones participants aturades segons temps d’atur i sexe
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Centrant l'atenció en la temporalitat laboral de les persones participants durant els darrers
cinc anys (Gràfic 11.3)), destaca que un percentatge important d'homes (el 41,9%) haja
mantingut el mateix treball, davant d'un 20,8% de dones que també han tingut el mateix
treball durant els darrers cinc anys, mentre que un percentatge destacable de dones (el 41,7%)
va dir no haver tingut cap treball durant els últims cinc anys, davant d'un 29% d'homes
participants en la mateixa situació.
Gràfic 11.3) Percentatge de persones participants segons llocs de treball ostentats als darrers
5 anys i sexe
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Així mateix, observem que el 25% de les dones participants va tenir de dos a tres llocs de
treballs diferents durant els darrers cinc anys, així com el 16,1% dels homes; el 4,2% de les
dones i el 3,2% dels homes de tres a cinc llocs de treball; i el 2,1% de dones i el 3,2% d'homes
sis o més llocs de treball diferents (Gràfic 11.3)).
Respecte al temps treballat per part de les persones participants durant els darrers cinc anys,
tenint en compte tots els llocs de treball ostentats en aquest període, (Gràfic 11.4)), observem
que la majoria dels homes (el 59,1%) va estar treballant durant tot aquest temps, davant del
46,4% de les dones, mentre que el 28,6% de dones i el 18,2% d'homes ha treballat entre tres i
quatre anys, el 7,1% de dones i el 4,5% d'homes entre un i dos anys, el 4,5% d'homes entre sis
mesos i un any, i el 7,1% de dones i el 4,5% d'homes entre un i sis mesos.
Gràfic 11.4) Percentatge de persones participants segons temps treballat els darrers 5 anys i
sexe
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Quant al total d'ingressos nets percebuts per tots els conceptes en la unitat familiar de manera
mensual (Gràfic 11.5)), observem que el percentatge de dones participants és superior al dels
homes en els trams d'ingressos menors (els compresos entre 420 euros i 1500), mentre que el
percentatge d'homes és superior al del de les dones en els trams d'ingressos majors (els
compresos a partir dels 1501 euros), el que posa de manifest la menor capacitat econòmica de
les dones, la qual cosa contribueix al fenomen de la feminització de la pobresa.

Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona
2018 - 2021

198

Gràfic 11.5) Percentatge de persones participants segons el total d'ingressos nets percebuts
en la unitat familiar i sexe
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Així mateix, respecte a l'aportació majoritària dels ingressos a la unitat familiar en funció del
sexe (sense tenir en compte a les persones estudiants que han participat al qüestionari online)
(Gràfic 11.6)), també observem que el 56% dels homes són els que aporten més ingressos a la
llar, mentre que en el cas de les dones això ocorre en el 40,5% dels casos.
Gràfic 11.6) Percentatge de persones participants que aporten més ingressos a la llar, segons
sexe
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Finalment, entre les persones participants i que es troben treballant al moment actual,
observem que en el cas del 68,4% de les dones el seu centre de treball es troba situat a La
Pobla de Vallbona, mentre que això succeeix entre el 40% dels homes (Gràfic 11.5)).
Gràfic 11.5) Percentatge de persones participants el centre de treball de les quals està situat
a La Pobla de Vallbona, segons sexe
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5. PLA D’ACCIÓ

✓ ÀREA D'INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE
A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
✓ TEIXIT ASSOCIATIU
CIUTADANIA.

I

EMPODERAMENT

DE

LA

✓ EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA.
✓ OCUPACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL.
✓ PROMOCIÓ DE LA SALUT I BENESTAR DE LES DONES.
✓ PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA.
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ÀREA D'INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA DE GÈNERE A
L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA.
Objectiu general: propiciar la incorporació dels principis d'igualtat d'oportunitats i de
tracte i la perspectiva de gènere en les activitats de l'administració pública local.
Objectiu específic 1: Facilitar la integració de la perspectiva de gènere i la transversalitat en
l'administració local.
Acció 1:

Elaborar un sistema de mesurament i seguiment de la incorporació de la
perspectiva de gènere en l'administració local.
Desenvolupar un sistema d'avaluació de les polítiques públiques municipals des de
la perspectiva de gènere que ens permeta conèixer el grau d'implantació en les
mateixes del principi d'igualtat de gènere.
Desagregar les estadístiques municipals que siga possible per gènere i fer-les
sensibles a la realitat de dones i homes.
Elaborar, dissenyar i implementar un protocol d'actuació per a casos d'assetjament
sexual, per raó de sexe o moral entre la plantilla del consistori.

Acció 2:

Acció 3:
Acció 4:

Objectiu específic 2: Propiciar la formació de tot el personal funcionarial de l'ajuntament en
l'aplicació de la perspectiva de gènere i la transversalitat en la seua àrea de treball.
Acció 5:
Acció 6:
Acció 7:
Acció 8:
Acció 9:
Acció 10:
Acció 11:

Sensibilitzar al personal funcionari del seu paper clau en la transmissió dels valors
igualitaris del consistori.
Valorar un programa de formació per al personal al servei de l'administració en
temàtiques igualitàries adaptades a la seua responsabilitat dins del consistori.
Capacitar a tota la plantilla de l'ajuntament en l'ús del llenguatge inclusiu tàcit.
Capacitar de forma específica al gabinet de comunicació de l'ajuntament en la
realització d'una comunicació púbica inclusiva i normalitzada.
Realitzar un estudi sobre la integració de l'ús del llenguatge inclusiu tàcit en la
documentació i comunicació de l'ajuntament.
Adaptar i corregir, si escau, els documents de l'administració a l'ús del llenguatge
inclusiu tàcit.
Dissenyar un protocol que garantisca l'ús inclusiu del llenguatge en tota la
documentació oficial del consistori.

Objectiu específic 3: Donar a conèixer i promoure els objectius i mesures contingudes en el
present pla d'igualtat entre la població i el cos funcionarial del consistori.
Acció 12:

Acció 13:

Difondre els continguts i objectius del pla municipal d'igualtat de La Pobla de
Vallbona entre la població re-creant elements que insistisquen en la sensibilització
de la mateixa entorn de la igualtat de gènere.
Sensibilitzar al personal al servei de l'administració sobre el paper del pla d'igualtat
dins del consistori i integrar els seus objectius en les seues tasques quotidianes.
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Acció 14:

Commemorar el Dia Internacional de la Dona, el Dia Internacional contra la
Violència sobre la Dona, el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI i altres jornades
internacionals des del consistori.

Objectiu específic 4: Integrar la perspectiva de gènere en l'accés al cos funcionarial del
consistori, en els plecs de condicions realitzats per l'ajuntament i en qualsevol convocatòria
realitzada.
Acció 15:
Acció 16:

Establir clàusules socials igualitàries en els plecs de condicions per a la contractació
pública i en l'accés a les subvencions atorgades pel consistori.
Incloure dins de les convocatòries públiques d'ocupació temari referent a la
igualtat de gènere i la legislació vigent en aquesta matèria.
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TEIXIT ASSOCIATIU I EMPODERAMENT DE LA CIUTADANIA

Objectiu general: promoure els valors igualitaris compartits entre les persones de La
Pobla de Vallbona i propiciar el seu arrelament social.
Objectiu específic 5: Generar espais de convivència associativa que imbriquen valors igualitaris
amb el teixit associatiu del municipi.
Acció 17:

Acció 18:

Acció 19:

Acció 20:

Crear el Consell de la Dona i Diversitat de Gènere com a òrgan de participació
associativa, fiscalització de les polítiques igualitàries i la seua adequació a la ciutat i
recursos administratius.
Elaborar un protocol en el marc del Consell de la Dona i Diversitat de Gènere per a
la sensibilització igualitària i la prevenció d'elements desigualitaris o despectius cap
a la dona en qualsevol forma.
Impulsar una xarxa sorora per a la connexió intraasociativa de dones i per al
desenvolupament d'activitats circulars i interactives entre els diferents nuclis
urbans.
Mentorizar projectes igualitaris associatius per a la seua catalització, emergència i
consolidació.

Objectiu específic 6: Facilitar els processos reflexius igualitaris i d'empoderament de les dones.
Acció 21:
Acció 22:
Acció 23:
Acció 24:
Acció 25:

Desconcentrar l'oci i de les activitats lúdiques municipals, amb interés per la
participació de les dones, entre nuclis poblacionals i centre urbà.
Elaborar un programa d'oci i temps lliure per a l'empoderament de les dones de la
tercera edat i amb especial atenció a les que estiguen en situació de viduïtat.
Dissenyar una campanya de sensibilització igualitària en l'àmbit associatiu per a la
comprensió i adhesió de la ciutadania a les accions d'igualtat.
Realitzar una dinamització igualitària interasociativa per a la consecució
d'experiències pràctiques com a procés formatiu implícit.
Avaluar obrir un procés de regularització del transport públic entre el centre urbà i
els diferents nuclis poblacionals i el centre urbà i entre els mateixos nuclis
poblacionals de la localitat.
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EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

Objectiu general: promoure la integració de la perspectiva de gènere en els entorns
escolars, formatius i culturals de La Pobla de Vallbona.
Objectiu específic 7: Sensibilitzar a l'alumnat dels centres educatius del municipi amb la
igualtat de gènere i la diversitat existent en la societat.
Acció 26:
Acció 27:

Acció 28:
Acció 29:

Acció 30:

Dissenyar campanyes de sensibilització adaptades a les diferents edats de la
població educativa segons els seus propis codis conductuals.
Propiciar la participació de l'alumnat de secundaria en la creació de campanyes i
activitats de sensibilització igualitària emmarcada en patrons de socialització
adolescents.
Crear un esdeveniment escolar igualitari de caràcter longitudinal i amb efecte de
familiarització entre iguals i models a imitar.
Implementar diversos tallers de formació adaptats al cicle escolar de l'alumnat en
material d'igualtat de gènere, diversitat, deconstrucció dels rols de gènere i
prevenció de la violència masclista contemporània.
Dissenyar una campanya d'informació i sensibilització sobre ciberassetjament,
ciberbullinyg, etcètera en l'educació secundària.

Objectiu específic 8: Sensibilitzar al personal docent i no docent dels centres educatius de La
Pobla de Vallbona en igualtat de gènere.
Acció 31:
Acció 32:
Acció 33:
Acció 34:
Acció 35:
Acció 36:

Crear una Intercomissió de Coordinació en Igualtat de Gènere entre els centres
escolars del municipi i l'administració pública.
Desenvolupar un pla de formació i sensibilització per al personal docent i no
docent dels centres educatius.
Formar al professorat d'educació infantil en l'aplicació de metodologies igualitàries
de traspàs a les aules.
Crear protocols co-educatius entre familiars i professorat d'infantil.
Jornada comarcal co-educatiu per a la igualtat i la diversitat sexual i de gènere
entre professionals de la docència, alumnat i famílies.
Introduir accions i continguts específics i transversals sobre la igualtat de gènere a
l'Escola d'Adults.

Objectiu específic 9: Articular mecanismes de mesurament de la incorporació de la perspectiva
de gènere a l'àmbit educatiu de La Pobla de Vallbona.
Acció 37:
Acció 38:

Dissenyar un programa longitudinal en el marc de l'Observatori de seguiment de la
conscienciació igualitària en l'alumnat en centres educatius.
Crear un baròmetre municipal de la permeabilitat de la perspectiva de gènere en
l'àmbit escolar d'infantil i primària de La Pobla de Vallbona per al seguiment i
monitoratge de les accions igualitàries en l'àmbit educatiu.
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Objectiu específic 10: Propiciar que els espais escolars i educatius, tant formals com no
formals, siguen espais lliures de qualsevol tipus de conducta masclista.
Acció 39:

Acció 40:

Acció 41:

Sensibilitzar a totes les persones implicades en el procés educatiu del seu potencial
com a agents del canvi social igualitari i potenciar el currículum ocult igualitari en
el professorat.
Formar a persones monitores i coordinadores d'entitats d'oci i temps lliure sobre
com desenvolupar una pràctica coeducativa adaptada a les seues activitats
específiques.
Intercanviar les bones pràctiques en matèria d'educació no formal i igualtat de
gènere entre les entitats d'oci i temps lliure.

Objectiu específic 11: Promoure els coneixements igualitaris entre les persones amb menors
d'edat al seu càrrec com a element imprescindible per a la transformació de la societat actual.
Acció 42:

Acció 43:
Acció 44:

Acció 45:

Acció 46:

Facilitar mitjançant jornades específiques la sensibilització i formació entorn de la
igualtat de gènere, la diversitat i la coresponsabilitat d'aquelles persones amb
menors d'edat al seu càrrec.
Dissenyar i elaborar una guia d'educació en valors igualitaris per a totes les
persones amb menors al seu càrrec.
Promoure l'assistència especialitzada a famílies per a atendre el canvi d'estadi
familiar a educacional que es produeix amb la incorporació de les xiquetes i
xiquets a l'educació reglada.
Crear i organitzar una trobada de pares igualitaris per a difondre els beneficis de la
coresponsabilitat en la cura de filles i fills en contrast amb el clixé actual de la
paternitat.
Dissenyar un pla d’acció per a l'elecció no sexista de joguets, jocs i contes que
ajude a les persones amb menors al seu càrrec en l'educació igualitària mitjançant
el joc.

Objectiu específic 12: Incentivar la formació en gènere i igualtat de la població de La Pobla de
Vallbona.
Acció 47:

Acció 48:
Acció 49:
Acció 50:

Desenvolupar un programa d'accions formatives entorn de la igualtat de gènere i
la diversitat sexual i de gènere per a determinats col·lectius poblacionals de La
Pobla de Vallbona susceptibles de patir resistències a la igualtat.
Promoure les tertúlies sobre temàtiques igualitàries on la ciutadania de La Pobla
de Vallbona puga expressar les seues idees i conceptes referents a les mateixes.
Facilitar els programes en la televisió pública local de contingut igualitari i reflexiu
sobre aquest assumpte.
Oferir un programa cultural igualitari que acoste les temàtiques igualitàries a la
població tenint en consideració els nuclis poblacionals disseminats.

Objectiu específic 13: Apropar a la població infantil i juvenil als principis de la igualtat de
gènere d'una manera lúdica que en facilite el seu coneixement i transmissió.
Acció 51:

Commemorar el Dia d'Internacional de la Infància des d'una òptica igualitària i el
Dia Internacional de la Dona en les aules.
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Acció 52:
Acció 53:
Acció 54:
Acció 55:

Acció 56:
Acció 57:

Organitzar un concurs juvenil on es propicie la reflexió igualitària.
Convocar una iniciativa d'escriptura juvenil sobre temàtiques igualitàries i de
diversitat.
Organitzar conta-contes, tallers de teatre, especials musicals i altres activitats
culturals que fomenten la igualtat de gènere en els primers estadis educatius.
Organitzar i impulsar una iniciativa de contingut audiovisual igualitari on les
persones adolescents puguen crear el seu propi marc de comunicació i
sensibilització igualitària.
Concurs de cartells igualitaris per a la jornada del 8 de març.
Promoure esdeveniments culturals i interreligiosos per a la comprensió,
sensibilització i adequació de les polítiques d'igualtat en les mateixes confessions
religioses locals.
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OCUPACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL

Objectiu general: potenciar la perspectiva igualitària en el teixit comercial i
empresarial de La Pobla de Vallbona.
Objectiu específic 14: Foment de les iniciatives d'igualtat en professionals, comerços o
empreses menys o poc susceptibles de sensibilització.
Acció 58:

Acció 59:

Acció 60:
Acció 61:

Afermar el Premi Igualtat per reconèixer persones, empreses i institucions que
hagen promogut la igualtat en el municipi o que hagen destacat per la seua
trajectòria igualitària a La Pobla de Vallbona.
Promocionar els plans d'igualtat de dones i homes per a empreses professionals,
comerços i indústries locals com a valor afegit i de prestigi social per a la mateixa
reputació de qui els promou.
Generar un distintiu propi d'igualtat municipal com a element de qualitat per a el
teixit productiu local.
Valorar la creació d’incentius fiscals i administratius per al sector professional i
comerços de consum de proximitat que valoren instal·lar-se en nuclis poblacionals
dispersos.

Objectiu específic 15: Fomentar el teixit soror empresarial a La Pobla de Vallbona.
Acció 62:

Acció 63:

Acció 64:
Acció 65:

Realitzar tallers d'empoderament femení per el desenvolupament d'iniciatives
d'ocupació en el marc d'una economia col·laborativa, productiva horitzontal o
cooperativa.
Elaborar incentius a la publicitat igualitària com a eina de sensibilització local i
control i amonestació dels elements desigualitaris en l'expressió del teixit
productiu local.
Promocionar els bancs de terra com a element per a la innovació agrícola
sostenible i foment del comerç de proximitat igualitari.
Dur a terme campanyes de sensibilització igualitària als magatzems agrícoles i
cooperativa locals.
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PROMOCIÓ DE LA SALUT I BENESTAR DE LES DONES

Objectiu general: impulsar la salut i benestar de les dones donant resposta als
problemes específics que les afecten.
Objectiu específic 16: Potenciar el benestar de les dones com a element indispensable per a
gaudir d'un nivell òptim de salut.
Acció 66:
Acció 67:
Acció 68:
Acció 69:
Acció 70:

Acció 71:

Donar continuïtat a la “Caminada per la Igualtat” organitzada durant els mesos de
primavera.
Dissenyar i implementar un programa d'envelliment actiu de les persones majors,
especialment dirigit a les dones.
Elaborar una campanya de motivació de l'esport entre les dones majors del
municipi.
Impulsar la pluralització esportiva i en concret de les activitats femenines i garantir
els recursos necessaris per a la seua implementació local.
Promoure programes d'oci dirigits a les dones del municipi que compten un amb
servei de ludoteca que garantisca la participació de les dones amb càrregues
familiars.
Conscienciar de la taxa rosa en els productes específics per a la salut i higiene de la
dona, així com de l'índex d'impostos que els afecten i sobre l'ús d'alternatives
comercials més sostenibles.

Objectiu específic 17: Impulsar la salut integral de les dones del municipi.
Acció 72:
Acció 73:

Acció 74:
Acció 75:
Acció 76:

Dissenyar al costat de les autoritats sanitàries un programa específic per l'atenció
de les malalties psicosocials que llastren la salut de les dones.
Oferir formació a treballadores i treballadors segons el seu perfil laboral, ètnic i
cultural, per a la prevenció de malalties laborals específiques de les tasques del
camp i en concret dels sectors susceptibles de formar part total o parcial de
l'economia submergida, com poguera ser el servei domèstic o treballs residuals
d'antigues indústries locals.
Sensibilitzar i conscienciar sobre l'ús correcte dels medicaments més utilitzats per
les dones segons les patologies i causalitats identificades.
Dur a terme un programa de prevenció de malalties alimentoses entre xiques i xics
adolescents.
Elaborar un programa de sensibilització sobre malalties infectocontagioses i contra
l'exclusió social.
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PREVENCIÓ I ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA MASCLISTA

Objectiu general: sensibilitzar a les persones de La Pobla de Vallbona sobre la
gravetat de la problemàtica de la violència masclista i treballar en la seua prevenció i
eradicació.
Objectiu específic 18 : Prevenir l'arrelament de la violència masclista en el municipi.
Acció 77:
Acció 78:

Acció 79:
Acció 80:
Acció 81:
Acció 82:
Acció 83:

Acció 84:

Commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de la Violència contra la Dona.
Conceptualitzar i dissenyar un programa educatiu per a l'elaboració de campanyes
contra la violència masclista entre adolescents d'una forma participada,
prosumidora i col·laborativa.
Utilitzar a persones notables o models exemplars en l'adolescència com a eines
conductuals contra la violència en la joventut.
Elaborar campanyes de visibilització dels micromasclismes quotidians que generen
desigualtat de gènere i sensibilitzar sobre la seua gravetat.
Motivar la denúncia dels delictes d'odi que pogueren cometre's en el municipi.
Crear un programa d'activitats dirigides a homes que fomenten les noves
masculinitats.
Oferir un servei d'assistència a persones LGTBI en el marc personal i associatiu per
al seu assessorament i acompanyament inicial en els seus processos identificatius
sexuals i de gènere en la localitat.
Detectar i deconstruir els estereotips i prejudicis masculinitzats o feminitzats que
afecten específicament a algunes persones del col·lectiu LGTBI en el marc local.

Objectiu específic 19: Eradicar la violència masclista de La Pobla de Vallbona i articular els
recursos públics necessaris per a açò.
Acció 85:
Acció 86:

Acció 87:
Acció 88:
Acció 89:
Acció 90:

Reconèixer agents socials locals que puguen exercir un paper identificador de la
violència masclista especialment en els nuclis poblacionals disseminats.
Articular la imbricació d'aquests agents socials en la identificació i prevenció de la
violència masclista amb els cossos i forces de seguretat locals implicades en
aquesta tasca i altres canals públics establerts i coordinats amb eixa mateixa
finalitat.
Implementar un programa específic de capacitació sobre violència masclista al cos
de la policia local.
Dissenyar campanyes municipals de rebot a la violència masclista i instal·lar-les en
llocs públics del municipi amb major impacte visual.
Establir un mecanisme de monitoratge de la violència masclista en els nuclis
poblacionals disseminats.
Realitzar un examen de funcionament dels procediments d'atenció a les dones que
pateixen violència masclista.
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Acció 91:

Traçar un programa d'apoderament de les dones supervivents d'aquesta violència i
augmentar la seua valoració personal i grupal mitjançant els mecanismes
necessaris que eviten la seua estigmatització social.
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6. CRONOGRAMA
6. CRONOGRAMA
2018

2019

2020

2021

PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

ÀREA D'INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1 T

1

2

3

4

5

6

7

8

9

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

Elaborar un sistema de mesurament i seguiment de
la incorporació de la perspectiva de gènere en
l'administració local.
Desenvolupar un sistema d'avaluació de les
polítiques públiques municipals des de la perspectiva
de gènere que ens permeta conèixer el grau
d'implantació en les mateixes del principi d'igualtat
de gènere.
Desagregar les estadístiques municipals que siga
possible per gènere i fer-les sensibles a la realitat de
dones i homes.
Elaborar, dissenyar i implementar un protocol
d'actuació per a casos d'assetjament sexual, per raó
de sexe o moral entre la plantilla del consistori.
Sensibilitzar al personal funcionari del seu paper clau
en la transmissió dels valors igualitaris del consistori.

Valorar un programa de formació per al personal al
servei de l'administració en temàtiques igualitàries
adaptades a la seua responsabilitat dins del
consistori.
Capacitar a tota la plantilla de l'ajuntament en l'ús
del llenguatge inclusiu tàcit.
Capacitar de forma específica al gabinet de
comunicació de l’ajuntament en la realització d’una
comunicació pública inclusiva i normalitzada
Realitzar un estudi sobre la integració de l'ús del
llenguatge inclusiu tàcit en la documentació i
comunicació de l'ajuntament.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

ÀREA D'INCORPORACIÓ DE LA PERSPECTIVA
DE GÈNERE A L'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 1 T

2018

2019

2020

2021

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

Adaptar i corregir, si escau, els documents de
10 l'administració a l'ús del llenguatge inclusiu tàcit.
Dissenyar un protocol que garantisca l'ús inclusiu del
llenguatge en tota la documentació oficial del
11
consistori.
Difondre els continguts i objectius del pla municipal
d'igualtat de La Pobla de Vallbona entre la població
re-creant elements que insistisquen en la
12
sensibilització de la mateixa entorn de la igualtat de
gènere.
Sensibilitzar al personal al servei de l'administració
sobre el paper del pla d'igualtat dins del consistori i
13 integrar els seus objectius en les seues tasques
quotidianes.
Commemorar el Dia Internacional de la Dona, el Dia
Internacional contra la Violència sobre la Dona, el Dia
14 Internacional de l'Orgull LGTBI i altres jornades
internacionals des del consistori.
Establir clàusules socials igualitàries en els plecs de
condicions per a la contractació pública i en l'accés a
15
les subvencions atorgades pel consistori.
Incloure dins de les convocatòries públiques
d'ocupació temari referent a la igualtat de gènere i la
16
legislació vigent en aquesta matèria.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

TEIXIT ASSOCIATIU I EMPODERAMENT DE
LA CIUTADANIA

2018

2019

2020

2021

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

Crear el Consell de la Dona i Diversitat de Gènere
com a òrgan de participació associativa, fiscalització
17 de les polítiques igualitàries i la seua adequació a la
ciutat i recursos administratius.
Elaborar un protocol en el marc del Consell de la
Dona i Diversitat de Gènere per a la sensibilització
18 igualitària i la prevenció d'elements desigualitaris o
despectius cap a la dona en qualsevol forma.
Impulsar una xarxa sorora per a la connexió
intraasociativa de dones i per al desenvolupament
19 d'activitats circulars i interactives entre els diferents
nuclis urbans.
Mentorizar projectes igualitaris associatius per a la
20 seua catalització, emergència i consolidació.
Desconcentrar l'oci i de les activitats lúdiques
municipals, amb interés per la participació de les
21 dones, entre nuclis poblacionals i centre urbà.
Elaborar un programa d'oci i temps lliure per a
l'empoderament de les dones de la tercera edat i
22 amb especial atenció a les que estiguen en situació
de viduïtat.
Dissenyar una campanya de sensibilització igualitària
en l'àmbit associatiu per a la comprensió i adhesió de
23
la ciutadania a les accions d'igualtat.
Realitzar una dinamització igualitària interasociativa
per a la consecució d'experiències pràctiques com a
24 procés formatiu implícit.
Avaluar obrir un procés de regularització del
transport públic entre el centre urbà i els diferents
25
nuclis poblacionals i el centre urbà i entre els
mateixos nuclis poblacionals de la localitat.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

2018

2019

2020

2021

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

Dissenyar campanyes de sensibilització adaptades a
les diferents edats de la població educativa segons
26 els seus propis codis conductuals.
Propiciar la participació de l'alumnat de secundaria
en la creació de campanyes i activitats de
27 sensibilització igualitària emmarcada en patrons de
socialització adolescents.
Crear un esdeveniment escolar igualitari de caràcter
longitudinal i amb efecte de familiarització entre
28
iguals i models a imitar.
Implementar diversos tallers de formació adaptats al
cicle escolar de l'alumnat en material d'igualtat de
29 gènere, diversitat, deconstrucció dels rols de gènere i
prevenció de la violència masclista contemporània.
Dissenyar una campanya d'informació i sensibilització
sobre ciberassetjament, ciberbullinyg, etcètera en
30 l'educació secundària.
Crear una Intercomissió de Coordinació en Igualtat
de Gènere entre els centres escolars del municipi i
31
l'administració pública.
Desenvolupar un pla de formació i sensibilització per
al personal docent i no docent dels centres
32
educatius.
Formar al professorat d'educació infantil en
l'aplicació de metodologies igualitàries de traspàs a
33
les aules.
Crear protocols co-educatius entre familiars i
34 professorat d'infantil.
Jornada comarcal co-educatiu per a la igualtat i la
diversitat sexual i de gènere entre professionals de la
35
docència, alumnat i famílies

36

Introduir accions i continguts específics i transversals
sobre la igualtat de gènere a l'Escola d'Adults.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

2018

2019

2020

2021

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

Dissenyar un programa longitudinal en el marc de
l'Observatori de seguiment de la conscienciació
37 igualitària en l'alumnat en centres educatius.
Crear un baròmetre municipal de la permeabilitat de
la perspectiva de gènere en l'àmbit escolar d'infantil i
primària de La Pobla de Vallbona per al seguiment i
38 monitoratge de les accions igualitàries en l'àmbit
educatiu.
Sensibilitzar a totes les persones implicades en el
procés educatiu del seu potencial com a agents del
39 canvi social igualitari i potenciar el currículum ocult
igualitari en el professorat.
Formar a persones monitores i coordinadores
d'entitats d'oci i temps lliure sobre com desenvolupar
40 una pràctica coeducativa adaptada a les seues
activitats específiques.
Intercanviar les bones pràctiques en matèria
d'educació no formal i igualtat de gènere entre les
41
entitats d'oci i temps lliure.
Facilitar mitjançant jornades específiques la
sensibilització i formació entorn de la igualtat de
42 gènere, la diversitat i la coresponsabilitat d'aquelles
persones amb menors d'edat al seu càrrec.
Dissenyar i elaborar una guia d'educació en valors
igualitaris per a totes les persones amb menors al seu
43
càrrec.
Promoure l'assistència especialitzada a famílies per a
atendre el canvi d'estadi familiar a educacional que
44 es produeix amb la incorporació de les xiquetes i
xiquets a l'educació reglada.

Crear i organitzar una trobada de pares igualitaris per
a difondre els beneficis de la coresponsabilitat en la
45
cura de filles i fills en contrast amb el clixé actual de
la paternitat.
Dissenyar un pla d’acció per a l'elecció no sexista de
joguets, jocs i contes que ajude a les persones amb
46 menors al seu càrrec en l'educació igualitària
mitjançant el joc.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

EDUCACIÓ, FORMACIÓ I CULTURA

2018

2019

2020

2121

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

Desenvolupar un programa d'accions formatives
entorn de la igualtat de gènere i la diversitat sexual i
de gènere per a determinats col·lectius poblacionals
47
de La Pobla de Vallbona susceptibles de patir
resistències a la igualtat.
Promoure les tertúlies sobre temàtiques igualitàries
on la ciutadania de La Pobla de Vallbona puga
48 expressar les seues idees i conceptes referents a les
mateixes.
Facilitar els programes en la televisió pública local de
49 contingut igualitari i reflexiu sobre aquest assumpte.
Oferir un programa cultural igualitari que acoste les
temàtiques igualitàries a la població tenint en
50
consideració els nuclis poblacionals disseminats.
Commemorar el Dia d'Internacional de la Infància des
d'una òptica igualitària i el Dia Internacional de la
51
Dona en les aules.
Organitzar un concurs juvenil on es propicie la
52 reflexió igualitària.
Convocar una iniciativa d'escriptura juvenil sobre
53 temàtiques igualitàries i de diversitat.
Organitzar conta-contes, tallers de teatre, especials
musicals i altres activitats culturals que fomenten la
54
igualtat de gènere en els primers estadis educatius.
Organitzar i impulsar una iniciativa de contingut
audiovisual igualitari on les persones adolescents
55 puguen crear el seu propi marc de comunicació i
sensibilització igualitària
Concurs de cartells igualitaris per a la jornada del 8
56 de març.
Promoure esdeveniments culturals i interreligiosos
per a la comprensió, sensibilització i adequació de les
57 polítiques d'igualtat en les mateixes confessions
religioses locals.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

OCUPACIÓ I TEIXIT EMPRESARIAL

2018

2019

2020

2021

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

Afermar el Premi Igualtat per reconèixer persones,
empreses i institucions que hagen promogut la
58 igualtat en el municipi o que hagen destacat per la
seua trajectòria igualitària a La Pobla de Vallbona.
Promocionar els plans d'igualtat de dones i homes
per a empreses professionals, comerços i indústries
59 locals com a valor afegit i de prestigi social per a la
mateixa reputació de qui els promou.
Generar un distintiu propi d'igualtat municipal com a
60 element de qualitat per a el teixit productiu local.
Valorar la creació d’incentius fiscals i administratius
per al sector professional i comerços de consum de
61 proximitat que valoren instal·lar-se en nuclis
poblacionals dispersos.
Realitzar tallers d'empoderament femení per el
desenvolupament d'iniciatives d'ocupació en el marc
62 d'una economia col·laborativa, productiva horitzontal
o cooperativa.
Elaborar incentius a la publicitat igualitària com a
eina de sensibilització local i control i amonestació
63 dels elements desigualitaris en l'expressió del teixit
productiu local.
Promocionar els bancs de terra com a element per a
la innovació agrícola sostenible i foment del comerç
64
de proximitat igualitari.
Dur a terme campanyes de sensibilització igualitària
65 als magatzems agrícoles i cooperativa local.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

PROMOCIÓ DE LA SALUT I BENESTAR DE LES 1 T
DONES

2018

2019

2020

2021

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

Donar continuïtat a la “Caminada per la Igualtat”
66 organitzada durant els mesos de primavera.
Dissenyar i implementar un programa d'envelliment
actiu de les persones majors, especialment dirigit a
67
les dones.
Elaborar una campanya de motivació de l'esport
68 entre les dones majors del municipi.
Impulsar la pluralització esportiva i en concret de les
activitats femenines i garantir els recursos necessaris
69
per a la seua implementació local.
Promoure programes d'oci dirigits a les dones del
municipi que compten un amb servei de ludoteca
70 que garantisca la participació de les dones amb
càrregues familiars.
Conscienciar de la taxa rosa en els productes
específics per a la salut i higiene de la dona, així com
71 de l'índex d'impostos que els afecten i sobre l'ús
d'alternatives comercials més sostenibles.
Dissenyar al costat de les autoritats sanitàries un
programa específic per l'atenció de les malalties
72
psicosocials que llastren la salut de les dones.
Oferir formació a treballadores i treballadors segons
el seu perfil laboral, ètnic i cultural, per a la prevenció
de malalties laborals específiques de les tasques del
camp i en concret dels sectors susceptibles de formar
73 part total o parcial de l'economia submergida, com
poguera ser el servei domèstic o treballs residuals
d'antigues indústries locals.
Sensibilitzar i conscienciar sobre l'ús correcte dels
medicaments més utilitzats per les dones segons les
74
patologies i causalitats identificades.
Dur a terme un programa de prevenció de malalties
75 alimentoses entre xiques i xics adolescents.
Elaborar un programa de sensibilització sobre
76 malalties infectocontagioses i contra l'exclusió social.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

PREVENCIÓ I ERADICACCIÓ DE LA
CIOLÈNCIA MASCLISTA

2018

2019

2020

2021

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

Commemorar el Dia Internacional de l'Eliminació de
77 la Violència contra la Dona.
Conceptualitzar i dissenyar un programa educatiu per
a l'elaboració de campanyes contra la violència
78 masclista entre adolescents d'una forma participada,
prosumidora i col·laborativa.
Utilitzar a persones notables o models exemplars en
l'adolescència com a eines conductuals contra la
79
violència en la joventut.
Elaborar
campanyes
de
visibilització
dels
micromasclismes quotidians que generen desigualtat
80
de gènere i sensibilitzar sobre la seua gravetat.
Motivar la denúncia dels delictes d'odi que pogueren
81 cometre's en el municipi.
Crear un programa d'activitats dirigides a homes que
82 fomenten les noves masculinitats.
Oferir un servei d'assistència a persones LGTBI en el
marc personal i associatiu per al seu assessorament i
83 acompanyament inicial en els seus processos
identificatius sexuals i de gènere en la localitat.
Detectar i deconstruir els estereotips i prejudicis
masculinitzats
o
feminitzats
que
afecten
84 específicament a algunes persones del col·lectiu
LGTBI en el marc local.
Reconèixer agents socials locals que puguen exercir
un paper identificador de la violència masclista
85
especialment en els nuclis poblacionals disseminats.
Articular la imbricació d'aquests agents socials en la
identificació i prevenció de la violència masclista amb
els cossos i forces de seguretat locals implicades en
86
aquesta tasca i altres canals públics establerts i
coordinats amb eixa mateixa finalitat.
Implementar un programa específic de capacitació
87 sobre violència masclista al cos de la policia local.
Dissenyar campanyes municipals de rebot a la
violència masclista i instal·lar-les en llocs públics del
88
municipi amb major impacte visual.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

PREVENCIÓ I ERADICACCIÓ DE LA
CIOLÈNCIA MASCLISTA

2018

1T 2T 3T

2019

2020

2021

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

Establir un mecanisme de monitoratge de la violència
89 masclista en els nuclis poblacionals disseminats.
Realitzar un examen de funcionament dels
procediments d'atenció a les dones que pateixen
90
violència masclista.
Traçar un programa d'apoderament de les dones
supervivents d'aquesta violència i augmentar la seua
valoració personal i grupal mitjançant els
91
mecanismes necessaris que eviten la seua
estigmatització social.
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PLA MUNICIPAL D’IGUALTAT DE DONES I HOMES DE LA
POBLA DE VALLBONA

SEGUIMENT I AVALUACIÓ DEL PLA

2018

1T 2T 3T

2019

2020

2021

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

SEGUIMENT ANUAL

ACTUALITZACIÓ I MESURES
CORRECTORES

AVALUACIÓ FINAL
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7. SEGUIMENT I AVALUACIÓ

L’objectiu fonamental de tot pla d’igualtat és transformar la realitat social en una més
igualitària. És per aquest motiu pel que es fa essencial tenir coneixement sobre l’impacte real
de les mesures i accions compreses durant la implementació del Pla Municipal d’Igualtat de
Dones i Homes de La Pobla de Vallbona.
Per tal de conèixer l’efectivitat i l’eficàcia d’aquest pla, i, si fora el cas, realitzar els
reajustaments que permetan assolir els objectius marcats, esdevé necessari dur a terme un
procés de seguiment i avaluació, mitjançant el qual analitzar els resultat i impacte real del Pla
d’Igualtat de La Pobla de Vallbona.
La importància de realitzar un seguiment del pla municipal d’igualtat resideix en que permet
obtenir la informació necessària sobre l’impacte de les diferents accions que es van
desenvolupant, comprovant la seua efectivitat i, en el seu cas, fer els reajustaments pertinents
per tal d’assolir els objectius establerts. A més, mitjançant aquest procés també es coneixerà
l’opinió i percepcions dels diferents agents involucrats en cadascuna de les accions
implementades.
Així, per tal de realitzar aquest seguiment establim un procés d’anàlisi anual, basat en una
sèrie d’indicadors dissenyats per a examinar l’impacte real de les accions que es van
implantant, els seus resultats i efectivitat, així com el grau d’implementació del propi pla.
El seguiment del Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de La Pobla de Vallbona es durà a
terme de forma anual, concretament als mesos de gener de 2019, 2020 i 2021.
El resultats derivats d’aquest procés es recolliran en un Informe de Seguiment Anual on també
es trobarà la memòria de les accions implementades durant el període de referència, els
resultats i nivell de satisfacció de les mateixes, el grau de compliment dels objectius marcats i,
en cas de ser necessàries, les propostes de millora.
Quant a l’avaluació final del Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes, aquesta permet
conèixer, de manera precisa, els resultats globals de la implementació del projecte durant el
període de vigència del mateix, si s’han assolit els objectius inicials establerts i, també,
identificar possibles àmbits i/o aspectes sobre els que és necessari continuar treballant per tal
d’assolir la igualtat real de dones i homes a La Pobla de Vallbona.
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Aquesta avaluació, a diferència del procés de seguiment, es realitzarà al finalitzar el període de
vigència del pla, és a dir, al desembre de 2021, i es durà a terme mitjançant una anàlisi al
voltant del grau d’execució de les accions programades i la seua cronologia, del grau de
compliment dels objectius establerts i dels resultats obtinguts de la implementació del pla, en
base a una sèrie de indicadors establerts per a tal efecte.
Els resultats d’aquesta avaluació quedaran recollits a l’Informe d’Avaluació Final on, a més de
presentar el grau d’execució de les accions programades i el grau de compliment dels
objectius, també es recolliran una sèrie de recomanacions i propostes de millora necessàries
per tal de seguir avançant cap a la igualtat de gènere a La Pobla de Vallbona.
Per tal de realitzar el seguiment i avaluació d’aquest Pla Municipal d’Igualtat utilitzarem una
sèrie d’indicadors, fonamentats en els criteris de racionalitat, coherència, qualitat, impacte, i
transversalitat, tant de les accions dissenyades com i implementades, tenint també en compte
el grau d’execució del pla. Mitjançant aquestes indicadors examinaren el grau d’execució del
pla, com s’han estat implementant les diferents accions que el composen i l’impacte real del
mateix.
Així, per a realitzar el seguiment i avaluació del Pla Municipal d’Igualtat de Dones i Homes de
La Pobla de Vallbona, en base als anterior criteris, dissenyarem una sèrie de indicadors
utilitzant les següents dimensions.
-

Adequació entre l’acció programada i l’acció realitzada.

-

Coherència entre l’acció programada i realitzada i els problemes i/o necessitats
detectades al diagnòstic de situació.

-

Calendarització de les accions programades i realitzades en funció dels problemes i/o
necessitats detectades.

-

Duplicitats en les accions programades i realitzades.

-

Nombre i perfil de les persones a les que es dirigeix l’acció.

-

Nombre i perfil del públic diana de l’acció

-

Nombre i perfil de les persones beneficiàries de l’acció.

-

Grau de satisfacció de les persones beneficiàries de l’acció.

-

Nivell d’incidència de l’acció en l’àmbit de la igualtat de gènere.

-

Àrees municipals implicades en l’acció.

-

Agents socials i altres actors implicats en l’acció.

-

Relació entre el nombre d’accions realitzades i programades.
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