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1. INTRODUCCIÓ  

El llarg camí cap a la igualtat d’oportunitats entre dones i homes, iniciat al llarg 

del segle XX per múltiples reivindicacions feministes, ha fet possible avançar en 

matèria legal, i poder gaudir dones i homes dels mateixos drets al nostre país. 

No obstant, la societat continua reproduint una ideologia dominant i jeràrquica, 

en la que les dones deuen sortejar diversos obstacles, relacions de poder 

desiguals i unes condicions que encara no permeten a les dones gaudir d’una 

total llibertat a l’espai públic, ni poder arribar a les metes proposades, per tindre 

majors responsabilitats atorgades al seu sexe, per motius culturals.  

Tal i com recull el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere, al que 

l’Ajuntament de Gandia es va adherir a l’any 2017, “la desigualtat estructural, la 

discriminació i l’opressió basada en el gènere com a mecanisme social que 

utilitza el patriarcat per a subjugar les dones respecte als homes i al constructe 

social d’allò “masculí” té, entre les pitjors conseqüències, l’assassinat de dones1”. 

L’Ajuntament de Gandia considera que   per al bon funcionament de la societat i 

per tal de garantir els valors democràtics, s’ha d’apostar per una societat 

igualitària i justa entre dones i homes.  

Com assenyalen les lleis, els Plans d’Igualtat són un conjunt ordenat de mesures, 

adoptades després de realitzar un diagnòstic de situació. L’objectiu principal és 

aconseguir la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, eliminant 

qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe. 

Un Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats (també abreviat com PMIO), és un Pla 

d’acció arreplegat en un document, després de l’avaluació dels resultats 

obtinguts en el diagnòstic de situació. El document inclourà una sèrie d’accions 

i mesures, amb l’objectiu d’aconseguir en el municipi la incorporació de les 

polítiques d’igualtat necessàries per a aconseguir la igualtat de tracte i 

oportunitats entre dones i homes. Suposa un compromís per part de la corporació 

local, que s’ha de concretar en uns objectius i accions a desenvolupar, tancat en 

                                                           
1 “Pacte Valencià contra la Violència de Gènere”, pàg: 3. Generalitat Valenciana. València, 2017. 
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el temps, i dotat amb els mitjans i recursos necessaris per a la seua posada en 

marxa. Aquest compromís parteix de la voluntat política.  

Per a la seua materialització, crearem un equip de treball o Comissió d’Igualtat 

municipal, amb la finalitat d’impulsar, coordinar i vetlar pel compliment del pla. 

Com qualsevol Pla d’Acció, un PMIO és un procés dinàmic i flexible2 que ha 

d’estar subjecte a sistemes d’avaluació i seguiment, que li permeten adaptar-se 

a la realitat canviant i característiques dels diferents municipis. Dinàmic: la seua 

aplicació és progressiva i per això pot estar subjecte a canvis durant el seu 

període de vigència.  

El segon Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes per al municipi 

de Gandia (MIO) representa una oportunitat per a reforçar i donar continuïtat al 

treball començat al 2003 en el I Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats 

entre Dones i Homes de l’Ajuntament de Gandia (Pla MIO, 2003). 

Aquest Pla d’Igualtat s’ha elaborat partint des de la perspectiva de gènere, on 

estudiarem les diferents àrees i òrgans  que componen aquest municipi. En 

aquestes accions pretenem un canvi necessari d’actituds, comportaments, 

formes de vida i també a les estructures socials que obstaculitzen i impedeixen 

a les dones un desenvolupament total i lliure de les seues capacitats.   

Posant en marxa aquest segon Pla d’Igualtat per a la ciutat de Gandia pretenem 

promocionar accions i polítiques que asseguren la participació i protagonisme de 

les dones en la esfera pública.  

Aquest PMIO naix del compromís de l’Ajuntament de garantir la igualtat entre 

dones i homes en el seu municipi. Totes les àrees i regidories han d’implicar-se 

en l’elaboració i desenvolupament del Pla. Aquest deurà ser un treball 

consensuat en el qual participen i col·laboren, a mes, agents socials, teixit 

associatiu local, empresariat, societat civil, etc. La plena igualtat d’oportunitats 

requereix el compromís i el treball conjunt de les Administracions, compromís 

que es pot sistematitzar en els punts següents:  

❖ Incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques locals. 

                                                           
2 Flexible: adaptable a les circumstàncies, característiques, limitacions, necessitats i possibilitats de cada 
municipi. 
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❖ Transmetre valors i actituds igualitàries per afavorir la integració 

sociolaboral de les dones. 

❖ Advocar per la implantació d’iniciatives que faciliten la conciliació de la 

vida personal, familiar i laboral.  

❖ Promocionar l’emprenedoria femenina.  

❖ Promoure polítiques educatives i culturals en clau d’igualtat.  

❖ Aconseguir la participació de les dones en la presa de decisions sobre 

assumptes que interessen a tota la ciutadania.  

❖ Impulsar polítiques que tinguen en compte a les dones amb major risc de 

vulnerabilitat social.  

❖ Promocionar el tractament de la imatge no discriminatòria de les dones 

en els mitjans de comunicació.  

❖ Lluitar per a eradicar la violència que s’exerceix contra les dones, fent 

propi el principi de “Tolerància Zero” davant la violència de gènere.  

❖ Defensar la igualtat a través de la cooperació, col·laborant amb les 

associacions locals. 

❖ Potenciar el teixit associatiu femení per a augmentar la participació de les 

dones en tots els àmbits de la vida. 



 

 
 

2. JUSTIFICACIÓ I MARC LEAL 

En virtut de l’article 14 de la Constitució Espanyola, on s’assenyala la igualtat 

de tots els espanyols davant de la llei, sense poder haver cap discriminació per 

raó de naixement, raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o 

circumstància personal o social; així com l’article 9.2 on s’indica l’obligació dels 

poders públics de promoure les condicions per a que la igualtat de totes les 

persones i dels grups en què s’integren siguin reals i efectives, creguem 

necessari donar un pas endavant cap a la consecució d’una igualtat real. 

L’Ajuntament de Gandia considera que les desigualtats de gènere i d’oportunitats 

entre dones i homes suposen una vulneració dels drets humans i atempta contra 

la dignitat de la ciutadania. Per aquesta raó, creguem necessària l’elaboració 

d’un Pla d’Igualtat dirigit a la ciutadania i per tal de millorar la nostra ciutat, 

inspirant-nos en els principis d’igualtat de tracte, transversalitat, diversitat, 

coordinació i integració de la igualtat, fent especial menció a la formació, 

prevenció i accions concretes que ajudaran a portar endavant aquesta 

ferramenta.  

Per tal de garantir l’aplicació del principi d’igualtat,  aquest Pla d’Igualtat 

d’Oportunitats per a Dones i Homes garantirà que: s’ofereixen les mateixes 

oportunitats en la ciutat a dones i homes, potenciarà  l’aplicació de mesures per 

tal de garantir la conciliació de la vida personal, laboral i familiar de la població, 

així com també s’elaboraran mesures per tal de continuar amb la lluita contra la 

violència de gènere, el masclisme i els estereotips i rols de gènere.  

2.1. Normativa Internacional i Nacional 

La igualtat és, així mateix, un principi fonamental en la Unió Europea. Des de 

l’entrada en vigor del Tractat d’Amsterdam fins a l’actual Tractat de la Unió 

Europea i el Tractat de Funcionament de la Unió Europea, la igualtat entre dones 

i homes i l’eliminació de les desigualtats entre els uns i les altres són un objectiu 

que ha d’integrar-se en totes les polítiques i accions de la Unió i dels seus 

membres. 
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S’han dictat nombroses directives comunitàries sobre igualtat de sexes 

d’important calat en matèria d’igualtat d’oportunitats i de tracte, les quals s’han 

transposat a l’ordenament espanyol. 

La igualtat entre dones i homes és un principi jurídic universal reconegut en 

diversos texts internacionals sobre drets humans, entre els quals destaca la 

Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona, 

aprovada per l’Assemblea General de Nacions Unides al desembre de 1979 i 

ratificada per Espanya el 1983. En aquest mateix àmbit procedeix ressaltar els 

avanços introduïts per conferències mundials monogràfiques, com la de Nairobi 

de 1985 i Beijing de 1995. 

En l’Organització Internacional del Treball (OIT), la igualtat entre dones i homes 

està consagrada ja en la seua constitució i projectada en les normes 

internacionals del treball. Els quatre Convenis clau de l’OIT són: el Conveni sobre 

igualtat de remuneració, el Conveni sobre la discriminació en l’ocupació i 

l’ocupació, el Conveni sobre els treballadors amb responsabilitats familiars i el 

Conveni sobre la protecció de la maternitat. 

El diagnòstic i la redacció de l’esborrany del Pla d’Igualtat per al municipi Gandia 

té com a referents:  

- El Tractat de la Unió Europea o de Maastricht, de 1 de novembre de 

1993, va suposar el reconeixement de la implantació de mesures d’acció 

positiva a favor de les dones mitjançant l’adopció de  mesures aplicades 

a aportar avantatges concretes destinades a facilitar a les dones el 

exercici de les activitats professionals, evitar o compensar algun 

impediment en les seues carreres professionals”. 

- IV Conferencia Mundial a Beijing, 1995, fou una fita important en relació 

amb la concepció, conceptualització i principis bàsics d’acció per a 

combatre la violència contra les dones.  

- El Tractat d’Amsterdam, d’1 de maig de 1999, proposa des de la seua 

entrada en vigor que la igualtat entre dones i homes i l’eliminació de les 

desigualtats entre les unes i els altres han de ser un objectiu integrador 

de totes les polítiques i accions dels membres de la Unió Europea.  

 



 

8 
 

D’altra banda, assenyalarem la importància que té el principi d’igualtat en la 

Constitució Espanyola, promulgada en 1978, on es va obrir definitivament 

el camí cap a la igualtat real i efectiva entre dones i homes, consagrada a 

l’article 14, així com el reconeixement del dret al treball de tots els espanyols 

(article 35). D’altra banda, a l’article 9.2, s’imposa als poders públics la 

obligació de promoure les condicions necessàries i remoure els obstacles 

existents per a que la igualtat siga real i efectiva en la ciutadania.  

Articles relacionats amb el Principi d’ Igualtat, recollits a la Constitució 

Espanyola:  

❖ Art. 9.2: “Correspon als poders públics promoure les condicions per a 

que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en que s’integren 

siguen reals i efectius; remoure els obstacles que impediren o 

dificulten la seua plenitud i facilitar la participació de tots els ciutadans 

en la vida política, econòmica, cultural i social”. 

❖ Art. 14: “Els espanyols són iguals davant la llei, sense que puga 

prevaldre cap discriminació per raó de naixement, raça, sexe, religió, 

opinió o qualsevol altra condició o circumstancia personal o social”. 

❖ Art. 35: “Tots els espanyols tenen el deure de treballar i el deure al 

treball, a la lliure elecció de professió u ofici, a la promoció a través del 

treball i a una remuneració suficient per satisfer les seues necessitats 

i les de la seua família, sense que, en ningun cas puga fer-se 

discriminació per raó de sexe”.  

 

- Un dels pilars fonamentals d’aquest PMIO és la Llei 3/2007, de 22 de 

març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, en l’article 46, en el qual 

es menciona el concepte i contingut dels plans d’igualtat de les empreses. 

Aquesta llei assenyala que: 

 

1. Els Plans d’Igualtat són un conjunt ordenat de mesures, adoptades després 

de realitzar un diagnòstic de situació, tendents a aconseguir a l’empresa la 

igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i a eliminar la 

discriminació per raó de sexe. Els plans d’igualtat fixaran els objectius 

concrets d’igualtat a aconseguir, les estratègies i pràctiques a adoptar per a 
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la seua consecució, així com l’establiment de sistemes eficaços de seguiment 

i avaluació dels objectius fixats.  

2. Per a la consecució dels objectius fixats, els plans d’igualtat podran 

contemplar, entre altres, les matèries d’accés a l’ocupació, classificació 

professional, promoció i formació, retribucions, ordenació del temps de treball 

per a afavorir, en termes d’igualtat entre dones i homes, la conciliació laboral, 

personal i familiar, i la prevenció de l’assetjament sexual i de l’assetjament 

per raó de sexe.  

En aquesta Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la Igualtat efectiva de 

dones i homes, en l’article 15, denominat “Transversalitat del principi 

d’igualtat efectiva entre dones i homes”, estableix:  

“El principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes informarà, 

amb caràcter transversal, l’actuació de tots els poders públics. Les 

administracions públiques l’integraran, de forma activa, en l’adopció i execució 

de les seues disposicions normatives, en la definició i pressupostació de les 

polítiques públiques en tots els àmbits i en el desenvolupament del conjunt de 

totes les seues activitats”. 

Però, què és la transversalitat de gènere? La transversalitat és treball en equip, 

és coordinació, és la implicació de totes les regidories en la construcció de tot el 

projecte de la corporació municipal amb un enfocament de gènere en totes les 

seues actuacions. Les entitats locals, com a administracions públiques que són, 

no han de romandre alienes a aquest mandat legal i, per tant, és fonamental que 

tots els departaments/àrees municipals siguen coparticipants en l’aplicació del 

principi d’igualtat de gènere, utilitzant per a això la perspectiva de gènere al llarg 

de tot el procés: disseny, programació, avaluació, etc., de qualsevol de les seues 

actuacions.  

Com es vorà al llarg de tot este manual, és imprescindible treballar amb 

perspectiva de gènere ja que és la principal ferramenta per a poder posar en 

pràctica la transversalitat, permet conèixer la manera en què estan construïdes 

les diferències entre dones i homes en un context determinat. Per a això s’ha 

d’analitzar la situació d’unes i altres prenent el gènere com a principi bàsic 

d’anàlisi de la realitat. S’ha de ser conscient que el gènere és una construcció 
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social que tradicionalment ha propiciat que les dones tinguen un paper secundari 

i subordinat al dels homes en una estructura social clarament patriarcal. Per tant, 

per a l’aplicació de la transversalitat de gènere en l’àmbit municipal s’ha de partir 

d’un procés d’autoanàlisi, facilitant el desenvolupament de la seua labor com a 

entitat al servei de la ciutadania i dels interessos municipals davall el principi 

d’igualtat d’oportunitats en totes les seues actuacions. 

A través d’aquest procés Gandia es converteix no sols en promotora de 

polítiques públiques davall el principi de transversalitat legalment establert, sinó 

també en un referent d’estructura, funcionament i organització igualitària.  

2.2. Normativa de la Comunitat Valenciana 

Pel que fa a les lleis de la Comunitat Valenciana, esmentarem: 

- La Llei 9/2003 de la Generalitat Valenciana, de 2 d’abril, per a la igualtat 

entre Dones i Homes, on es va establir una sèrie de compromisos i 

previsions en relació amb la igualtat en els processos de formació i promoció 

de llocs de treball o en la promoció interna, així com en relació amb 

l’assetjament sexual o la utilització del llenguatge no sexista. En aquesta llei, 

a l’article 46,  s’arreplega el foment de la igualtat en l’àmbit de la contractació: 

 1. En cas d’empat en la puntuació obtinguda per dos o més empreses a les 

quals els haurà pertocat la màxima puntuació, tindran preferència en 

l’adjudicació dels contractes administratius de la Generalitat, les proposicions 

dels licitadors que amb la solvència tècnica de l’empresa presenten un pla 

d’igualtat prèviament aprovat per qualsevol administració pública o òrgan 

competent, sempre que igualen en els seus termes les més avantatjoses des 

del punt de vista dels criteris objectius que serveixen de base per a 

l’adjudicació. 

 2. Sense perjuí del que estableix l’apartat anterior, l’òrgan de contractació 

podrà acordar l’establiment d’altres criteris addicionals de desempat de les 

empreses, incloent-hi la seua prelació. L’adopció de qualsevol criteri 

addicional haurà de constar, en tot cas, en l’anunci de licitació.  
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- El Decret 3604, aprovat per la Junta de Govern de la Ciutat de Gandia, en 

sessió ordinària, celebrada el 17 d’octubre de 2016, on es va adoptar l’acord 

d’aprovar les Clàusules de responsabilitat social en els plecs de clàusules 

administratives particulars. 

- El Decret 133/2007, del Consell, que regula les condicions i requisits per al 

visat dels Plans d’Igualtat de les empreses de la Comunitat Valenciana.  

- El Pla Municipal per a la Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes 

(Pla MIO, 2003), aprovat per unanimitat en sessió plenària de l’Ajuntament 

de Gandia al 2003. Entre les seues àrees d’intervenció figura la incorporació 

de la perspectiva de gènere mitjançant estudis i diagnòstics, la creació de les 

estructures d’Igualtat previstes, dissenyar un sistema de seguiment i 

avaluació i la difusió (interna i externa) del Pla d’Igualtat.  

Pel que fa a l’àmbit convencional, en 1997, es van firmar els Acords 

Interconfederals sobre Negociació Colectiva i sobre Cobertura de buits, en 

els que es van fixar els seus objectius, destacant prioritàriament articular i 

coordinar les regles de negociació col·lectiva. A l’Acord Interconfederal per a 

la Negociació Colectiva, de 2002, es va firmar un acord de bones pràctiques 

per a la consecució de la igualtat efectiva, on es va considerar que les accions 

positives de gènere i la implantació de mesures no discriminatòries tenen el seu 

marc òptim d’aplicació en l’àmbit de la negociació col·lectiva ja que es ací on es 

tenen en compte les condicions concretes de cada àrea i sector. Des d’aquest 

moment, els criteris fixats s’han mantingut amb el compromís,  afegit de les 

Organitzacions Empresarials i Sindicals signants, d’analitzar la aplicació dels 

continguts de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones 

i homes.  

En aquest sentit, de manera expressa, la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la 

igualtat efectiva de dones i homes, recull la responsabilitat en matèria de igualtat. 

Així, en el seu article 45 queda establert que les empreses estan obligades a 

respectar la igualtat de tracte i de oportunitats a l’àmbit laboral i, amb aquesta 

finalitat, deuran adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de 

discriminació laboral per raó de sexe. Aquestes mesures que deuran negociar 

amb els representants legals dels treballadors/es en la forma que es determina 
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a la legislació laboral. En aquelles empreses que tinguen més de 250 

treballadors/es, les mesures de igualtat deuran dirigir-se a la elaboració i 

aplicació d’un Pla d’Igualtat, que serà objecte de negociació en la forma que es 

determine.  

Per aquest motiu, al Pla d’Innovació i Modernització de l’Administració Pública 

Valenciana, 2013, s’estableix que, entre els seus eixos estratègics d’actuacions, 

estarà l’elaboració d’un Pla d’Igualtat entre Dones i Homes en l’àmbit de 

l’Administració de la Generalitat a fi d’aconseguir la igualtat efectiva entre 

dones i homes. Per últim, esmentarem que el Consell va aprovar el 10 de març 

de 2017, el II Pla d’Igualtat per a acabar amb la discriminació entre dones i homes 

de la plantilla de la Generalitat. 

Tenint en compte aquest marc jurídic i la situació en la que es troba l’Ajuntament 

de Gandia, ens comprometem amb una actuació exemplar per part d’aquest 

Ajuntament, aplicant la igualtat de gènere com a principi ètic en la política 

municipal. Hem de reconèixer que en les últimes dècades s’han produït 

importants avanços en matèria d’igualtat, eliminant els obstacles jurídics que 

impedien a les dones l’accés i l’exercici d’un lloc de treball en l’ocupació pública 

en condicions d’igualtat, tal i com podem observar al marc legal que acabem 

d’exposar. No obstant, encara perviuen determinades dificultats i àrees en què 

podem continuar avançant per a poder seguir eradicant desigualtats, 

especialment pel que fa a la promoció professional a llocs de responsabilitat i per 

a eliminar certs convencionalismes de caràcter social que motiven que hi haja 

treball qualificats com “femenins” o “masculins”.  

 



 

 
 

3. CRITERIS D’ACTUACIÓ 

D’acord amb l’art. 51 de la Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva 

de Dones i Homes, l’Ajuntament de Gandia es compromet a:  

❖ Remoure els obstacles que impliquen la pervivència de qualsevol tipus 

de discriminació a fi d’oferir condicions d’igualtat efectiva entre dones 

i homes. 

❖ Facilitar la conciliació de la vida personal, familiar i laboral. 

❖ Fomentar la formació en igualtat i des de la perspectiva de gènere. 

❖ Promoure la presència equilibrada de dones i homes en els òrgans de 

selecció i valoració, dins dels òrgans municipals. 

❖ Establir mesures efectives de protecció davant la violència de gènere, 

l’assetjament sexual i/o  l’assetjament per raó de sexe.  

❖ Avaluar periòdicament l’efectivitat del principi d’igualtat en els seus 

respectius àmbits d’actuació. 

❖ Realitzar estudis per tal de saber en quina situació es troba la ciutat de 

Gandia i com poder fer un municipi més just i igualitari.  

A estos compromisos establerts per les diferents lleis estatals sobre la igualtat 

de gènere i d’oportunitats entre dones i homes, l’Ajuntament de Gandia, es 

compromet a més a:  

❖ Integrar la igualtat com a principi bàsic, de manera transversal en totes les 

seues actuacions.  

❖ Realitzar un diagnòstic sobre la situació actual, els resultats dels quals 

serviran per a determinar les accions del II Pla d’ Igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes del municipi de Gandia.  

❖ Oferir formació i realitzar tallers i campanyes sobre matèries d’igualtat. 

❖ Promocionar la conciliació i la coresponsabilitat entre dones i homes.  

❖ Accions per tal de prevenir la violència de gènere,  l’assetjament sexual o 

per raó de sexe i/o per orientació sexual entre la ciutadania.  

❖ Mantenir la privacitat i protecció de la identitat de la ciutadania que 

denuncien situacions de violència de gènere, assetjament sexual o 
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d’assetjament per raó de sexe en les nostres dependències 

especialitzades. 

❖ Difusió del Pla d’Igualtat, de les accions i del diagnòstic en les diferents 

plataformes digitals que disposa l’Ajuntament de Gandia.  

3.1. Metodologia de treball 

Per tal de elaborar aquest PMIO, què necessitem? En primer lloc, el més 

fonamental serà incorporar la perspectiva de gènere com a principi estructural, 

per tal d’analitzar la situació de les dones i homes de la ciutat.  

Per a que siga possible realitzar el Pla, resulta essencial la transversalitat de 

gènere, també esmentada mainstreaming. Aquest serà un dels principis rectors 

per tal de posar en marxa les accions que s’exposaran després del diagnòstic. 

La transversalitat és necessària per a qualsevol política municipal i per tal de fer-

ho una realitat cal una cooperació i col·laboració entre els distints nivells polítics 

i tècnics, així com un treball conjunt amb els distints àmbits competencials del 

municipi.  

Aquest PMIO parteix de la necessitat de millorar, transformar i canviar la realitat 

en l’actuació municipal que no tinga en compte l’impacte diferencial de gènere. 

Per a això, la nostra metodologia estarà basada en:  

❖ Sensibilització: De tot el personal que treballa en l’administració local de 

Gandia, ja que és important que coneguen la necessitat de la integració 

de la igualtat d’oportunitats, i assumisquen el fet diferencial i la necessitat 

d’abordar-lo des de tots els àmbits i en tots els aspectes.  

❖ Formació: De les persones que intervenen en els processos de presa de 

decisions (personal tècnic i polític) a través de processos de formació 

especialitzada. 

❖ Innovació: Innovar és la via per a avançar cap a una nova organització, 

funcionament i presa de decisions basada en els principis d’igualtat de 

tracte i d’oportunitats. 

Treballar amb transversalitat de gènere implica un important esforç d’autoanàlisi, 

de coneixement de l’estructura organitzativa de l’entitat local i de remodelació 

d’aquells aspectes d’aquesta que impedisquen la fluïdesa, la coordinació, la 
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cooperació i l’actuació conjunta de totes les àrees, departaments i regidories. Per 

aquesta raó, gràcies al I Pla dels treballadors i treballadores de l’Ajuntament 

de Gandia, ja hem començat aquesta eina, de revisió continua de la nostra forma 

de treballar i assumir la perspectiva de gènere com a ferramenta necessària per 

a fer unes bones polítiques públiques i un bon treball cara a la ciutadania.  

Treballar amb transversalitat de gènere implica un coneixement de la realitat 

social de l’entorn més pròxim, vist i analitzat des d’una mirada de gènere, per a 

la qual cosa és fonamental no sols tindre accés a informació estadística 

desagregada per sexe, sinó també a la formació necessària per a analitzar-la 

amb perspectiva de gènere. Treballar amb transversalitat de gènere suposa 

que cada actuació municipal tinga en compte l’element diferenciador entre dones 

i homes, i la seua possible incidència sobre aquestes actuacions. 

S’ha de tindre en compte que, com a Administració al servei de la ciutadania, 

s’ha de ser un exemple d’allò que es vol promoure i, per tant, es requerix també 

un treball molt important quant a:  

❖ La revisió de possibles continguts sexistes en la publicitat dels programes, 

projectes o activitats.  

❖ L’ús adequat d’un llenguatge no sexista, tant en la relació amb la 

ciutadania com en el funcionament i comunicació interna.  

❖ La sensibilització en igualtat d’oportunitats entre dones i homes al 

personal al servei de l’entitat local. 

❖  La incorporació a l’entitat de personal format en matèria de gènere, etc. 

D’altra banda, esmentarem com la transversalitat de gènere en l’àmbit municipal 

no es pot considerar com una àrea específica a treballar, ja que no és un fet 

aïllat, sinó un principi rector de la forma de treballar i entendre el treball que 

l’Administració ha de dur a terme per a garantir en el seu àmbit d’actuació la 

consecució de la igualtat real i efectiva entre dones i homes. No obstant, per a 

que aquesta transversalitat no es quede únicament en el pla teòric i que es 

materialitze en ferramentes, estructures i canvis necessaris per a posar en marxa 

el PMIO, l’Ajuntament de Gandia, junt amb la Comissió d’Igualtat, es compromet 

a que el principi d’Igualtat i la perspectiva de gènere impregne tota la labor de 

l’administració local.  



 

 
 

4. OBJECTIUS DEL PLA D’IGUALTAT 

Aquest segon Pla d’Igualtat s’enfronta al repte de construir una ciutat més 

igualitària i justa, seguint amb la línia d’actuació iniciada al 2003 amb el primer 

Pla d’Igualtat d’Oportunitats municipal, PMIO 2003. 

Els eixos principals d’aquest projecte són:  

1. Incorporar la perspectiva de gènere com a objectiu general i prioritari 

per al Municipi. 

2. Reforçar el paper de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives.  

3. Avaluació del impacte de la perspectiva de gènere en les diferents 

àrees d’actuació del Pla d’Igualtat Municipal.  

4. Augmentar les accions de sensibilització per a la ciutadania respecte a 

la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

Basant-nos en aquests eixos, farem tot un estudi minuciós a través del 

DIAGNÒSTIC del Pla d’Igualtat, una de les parts essencials d’aquest, per tal 

d’assabentar-nos de quina situació parteix la ciutat, i avaluar a través d’uns 

indicadors els diferents aspectes que creguem importants per tal de mesurar la 

igualtat d’oportunitats. Per aquesta raó, els objectius que tenim a curt i llarg 

termini són: 

❖ Convertir a Gandia en una ciutat referent per a la resta de municipis 

de la Safor i de la província de València, en matèria d’igualtat.  

❖ Garantir la presencia i participació de dones en els diferents àmbits de 

la ciutat que ocupen la esfera pública.  

❖ Conscienciar a la ciutadania en matèries d’igualtat, des de la 

perspectiva de gènere.  



 

 
 

5. DIAGNÒSTIC 

El diagnòstic és una de les parts fonamentals d’aquest Pla d’Igualtat, ja que és 

el pas previ per tal de poder passar a l’acció en les diferents àrees en les que es 

divideix el PMIO. La finalitat del diagnòstic és assenyalar les principals 

diferencies i desigualtats que podem trobar a la ciutat entre dones i homes, per 

tal de millorar aquesta situació. Es a dir, el pla no pot ni deu ser un document 

estancat, sinó que és un punt de partida, aportant dinamisme i una organització 

sistemàtica d’accions i d’avaluacions per tal d’assegurar un bon treball des de la 

perspectiva de gènere.  

No hi ha un únic mètode per a elaborar un diagnòstic de situació. És fonamental 

pensar quina és l’objectiu del mateix, que no és altre sinó conèixer el municipi de 

Gandia, on volem desenvolupar el treball en matèria d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. Un diagnòstic correcte ens permetrà conèixer i comprendre 

l’estat del municipi respecte de la igualtat, i identificar els possibles problemes 

que caldrà corregir i solucionar per a aconseguir la igualtat real entre dones i 

homes en l’àmbit d’actuació.  

La realitat no és estàtica, i per aquesta raó, el diagnòstic sols és el punt de 

partida d’un context i moment determinat. Es a dir, el diagnòstic que mostrarem 

a continuació correspon a les necessitats del moment en el que s’ha elaborat, 

però la tasca de la Comissió d’Igualtat serà anar renovant i aportant noves 

dades al diagnòstic, per a sempre obtindré una imatge actualitzada de la 

informació de l’Ajuntament i d’aquesta ciutat en matèria d’igualtat, per tal de 

mantenir viu el Pla d’Igualtat i els seus compromisos.   

Per aquesta raó, per tal de fer funcionar el Pla d’Igualtat Municipal, cal el 

compromís en aquest projecte per part de tots i totes les responsables, tant a 

nivell polític, com tècnic de l’Ajuntament de Gandia.  

Per a obtenir la informació, es disposa de les següents tècniques de recollida de 

dades: la recollida d’informació aportarà tantes dades quantitatives com 

qualitatives. És important fer una correcta anàlisi d’aquestes i resumir les 

observacions que s’hagen realitzat, de manera que responguen a les preguntes 

que prèviament s’hagen plantejat. 
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5.1. Contextualització de Gandia 

La planificació urbana de la ciutat i el model de creixement occidental ha fet que 

es prioritzen les activitats econòmiques i productives en detriment a les tasques 

reproductives i de cures de la societat, que encara no es valora el suficient. 

Estem al davant d’una situació en la que les decisions de l’àmbit urbà solen 

prendre’s sense tindre en compte la opinió de la meitat de la població, les dones.  

Per a poder desenvolupar totes les activitats necessàries per a la vida en la 

ciutat, s’ha de tindre en compte la compatibilitat, la distancia entre el lloc 

d’habitatge, el treball i la resta de les activitats urbanes, i el consum de recursos 

i temps que cada ciutadà utilitza en el seu dia a dia. La major part de les activitats 

reproductives continuen sent realitzades per les dones, per una qüestió 

sociocultural arrelada al nostre context. Per tant, són elles les que en major 

mesura pateixen les principals problemàtiques d’una ciutat amb obstacles per a 

poder desenvolupar.se i ser autònomes.  

Per aquesta raó, pretenem que a través del Pla d’Igualtat Municipal de Gandia, 

la qualitat de vida de les persones millore, tenint en compte les seues 

necessitats, especialment en la població més vulnerable i limitada. 

En primer lloc, anem a estudiar com és la nostra ciutat. Gandia, es troba situada 

al Sud est de la província de València i és la capital de La Safor.  Aquest municipi 

conta amb una població de més de 74 mil habitants i està dividida en onze 

districtes anomenats: Beniopa, Benipeixcar, Centre Històric, Corea, Raval, Santa 

Anna, Marxuquera, Roís de Corella- Hospital i Adjacents, Grau-Venècia-

Rafalcaïd, Plaça El·líptica-República Argentina i la Platja.  

En quant al estudi del municipi i la seua disponibilitat de transports públics i 

recursos que ofereix a la ciutadania, podem mencionar que Gandia conta amb 

una xarxa de transports urbans i interurbans. Podem estudiar que des del punt 

de vista del transport públic, la ciutat conta amb sis línies d’autobusos urbanes: 

les línies roges i grogues són circulars i uneixen tota la ciutat; la verda uneix als 

barris de Marxuquera, Marenys de Rafalcaid, Venecia, Avenida d’Europa i 

l’Hospital Comarcal amb el centre de Gandia. També conten amb la línia blava 
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uneix la Platja de Gandia i el Grau amb la ciutat. En la actualitat existeix una nova 

línia que uneix a la RENFE amb l’Hospital Francesc de Borja, ademés de una 

línia que uneix la estació de Gandia amb els Centres comercials de la ciutat i el 

supermercat “Carrefour”. D’altra banda, Gandia també conta amb el 

funcionament de la Saforbici, un servei públic de bicicletes, per tal de millorar la 

mobilitat per dins de la ciutat.  

Per a un bon funcionament de la ciutat, resulta essencial descentralitzarla i oferir 

una distribució equilibrada de serveis i transports que connecten tots els barris 

amb les principals necessitats (escoles, centres sanitaris, esportius o culturals, 

equipaments assistencials, etc.). Per aquesta raó, a través del diagnòstic 

estudiarem quins horaris, costs i qualitat tenen els transports públics que ofereix 

Gandia.   

Si estudiem la ciutat des de la disponibilitat de recursos que ofereix en quant a 

la cultura i els estudis superior, podem mencionar que conta amb representació 

de la Universitat Politècnica de València (UPV), la Universitat de València (UV) i 

de la UNED, totes elles tenen seu en aquesta ciutat.  

En quant als mitjans de comunicació, Gandia conta amb “Grup Radio Gandia”, 

que es tracta d’un grup de comunicació (premsa, radio, televisió i 

esdeveniments). L’origen d’aquesta fou als anys 30, com a una radio local (Radio 

Gandia) i més tard s’associaria amb el grup Cadena SER. A l’any 2000 es crearia 

el periòdic local Micro i una televisió comarcal TeleSafor. Per tal de poder 

gestionar la publicitat de tots aquest mitjans es va crear Multiplica Comunicació3. 

D’altra banda, el disseny i la construcció de la ciutat tradicionalment ha estat en 

mans dels homes. Per aquesta raó, la nomenclatura de carrers, places o edificis 

representatius han rendit homenatge i recordat part de la història important de la 

ciutat, on en la gran majoria les dones s’han quedat en l’oblit. D’aquesta mateixa 

forma, els espais públics continuen exposant elements publicitaris i anuncis on 

es mostren imatges sexistes, estereotipades i amb un llenguatge no inclusiu.  

Per aquesta raó, en el Pla d’Igualtat estudiarem quina és la quantitat de carrers, 

places, jardins o edificis que porten noms de dones a la ciutat de Gandia. Així 

                                                           
3Informació extreta de:  http://telesafor.com/nosotros/# 
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com també s’estudiarà la senyalització urbana, per tal d’eliminar qualsevol 

imatge estereotipada o sexista.  

Un altra aspecte a tenir en compte són els processos de participació 

ciutadana, on encara trobem obstacles per a la participació real de les dones, 

degut a la divisió de rols de gènere, on tradicionalment s’han assignat a les dones 

una sèrie de tasques que suposen en definitiva furtar-les temps per a ser 

ciutadanes completes i prendre part de l’esfera pública. Estudiarem les diferents 

Juntes de districte que hi ha a la ciutat i quina és la afluència de participació de 

les dones respecte als homes.  

D’altra banda, cal parlar dels serveis i pressupost que destina l’Ajuntament 

d’Igualtat als temes d’igualtat i des de la perspectiva de gènere. Per tal de que el 

PMIO de la localitat de Gandia siga idoni, cal conèixer i analitzar també la política 

d’igualtat existent. En aquest sentit, podem assenyalar que l’Ajuntament disposa 

de l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, portada al davant per la 

regidora Lorena Milvaques, lloc des d’on naix i es posa en marxa aquest Pla 

d’Igualtat.  L’àrea actualment compta amb una tècnica d’igualtat, una agent 

d’igualtat i una auxiliar administrativa, per tal de portar endavant les diferents 

activitats i esdeveniments que naixen des de la política local. D’altra banda, junt 

a nosaltres, tenim a l’equip de l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), 

formada per un advocat i una treballadora social. A més, també disposem de 

dues psicòlogues que atenen psicosocialment a les víctimes de violència de 

gènere.  

Com ja hem dit, aquest Pla  s’impulsa des de l’àrea d’Igualtat, Diversitat i 

Polítiques Inclusives, però és una ocasió immillorable per tal de sensibilitzar a la 

ciutadania i a les administracions públiques, evidenciant la necessitat que hi ha 

en la realitat actual de portar al capdavant mesures i programes des de la 

perspectiva de gènere, per tal de conscienciar a la ciutadania i aconseguir fer de 

Gandia una ciutat inclusiva i equitativa.  

5.2. Pressupost de l’Ajuntament de Gandia destinat a l’àrea 
d’Igualtat 

Per tal de poder fer una reflexió adequada respecte als pressupostos destinats 

a l’àrea d’Igualtat, anteriorment esmentada “De la Dona”, aportarem una visió 
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general que ens permetrà observar quina ha sigut la evolució del pressupost 

destinat en matèria d’igualtat, durant els últims anys. 

Començarem aquest estudi des de l’any 2004, on es destinaren 97.400 euros: 

Descripció Crèdits Inicials 

Despeses diverses 35.000 euros 

Treballs altres empreses 53.000 euros 

Subvencions associacions de 

dones 
9.400 euros 

 

Avançant cronològicament, podem observar com a l’any 2008, el pressupost 

arriba al seu auge, ja que es va destinar per a l’àrea de la dona 115.000 euros:  

Descripció Crèdits Inicials: 

Treballs empreses 75.000 euros 

Despeses diverses 40.000 euros 

 

A l’any 2009, la situació del pressupost es va prorrogar, i ens trobem amb un 

pressupost de 115.000 euros:  

Descripció Crèdits Inicials: 

Promoció i reinserció social de 
dones 

38.000 euros 

Promoció altres empreses 77.000 euros 

 

L’any 2010,  el pressupost destinat al departament de la dona foren 100.000 

euros:  

Descripció Crèdits Inicials: 

Promoció altres empreses 100.000 euros 

 

Pel que fa al pressupost de l’any 2011, l’àrea de la dona va ser dotat amb 90.000 

euros, en qualitat de pagament amb altres empreses. L’any 2012, observem com 

el pressupost fou repartit de la següent manera, amb un total de 85.000 euros: 

Descripció Crèdits Inicials: 
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Promoció altres empreses 
Despeses diverses 

Transferències 

39.000 euros 
35.000 euros 
11.000 euros 

 

A l’any 2013, podem observar la següent distribució del pressupost, amb un total 

de 70. 435 euros:  

Descripció Crèdits Inicials: 

Promoció altres empreses 
Despeses diverses 

Transferències 

26.250 euros 
33.800 euros 
10.835 euros 

 

A l’any 2014 el pressupost s’incrementaria lleugerament amb la quantitat de 

75.885 euros:  

Descripció Crèdits Inicials: 

Promoció altres empreses 
Promoció altres empreses 

Transferències 

33.800 euros 
31.250 euros 
10.835 euros 

 

El pressupost del 2015, torna a incrementar-se, amb una xifra de 88.600 euros: 

Descripció Crèdits Inicials: 

Promoció altres empreses 
Promoció altres empreses 

Transferències 

30.000 euros 
53.600 euros 
5.000 euros 

 

El pressupost del 2016 fou repartit de la següent manera, 65.978 euros: 

Descripció Crèdits Inicials: 

Publicitat 
Despeses diverses 

Altres empreses 
Premis a la dona 
Transferències 

1.000 euros 
8.000 euros 

55.428 euros 
1.400 euros 
150 euros 

 

 

 

Finalment, el pressupost destinat per a l’àrea, per a l’any 2018 fou de 77.978 

euros:  

Descripció: Crèdits Inicials: 

Promoció Social Dona- Publicitat 1.000 euros 
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Promoció Social Dona- Despeses Diverses 15.000 euros 
Promoció Social Dona- Treballs altres 

empreses 
50.428 euros 

Promoció de la Dona - Premis 1.550 euros 
Promoció Social – Diversitat – Despeses 

diverses 
10.000 euros 

TOTAL 77.978 euros 
 

Com podem observar en aquest gràfic, l’evolució del pressupost cap a l’àrea 

d’Igualtat ha anat disminuint en els últims anys. Açò pot explicar-se per la crisi 

econòmica que va travessar el país. No obstant, no deixa de ser un reflex sobre 

la preocupació o prioritats cap a aquest departament o eines a desenvolupar. 

 

 

 

   

5.3. Serveis públics de transport:  

En primer lloc, estudiarem cóm és el transport públic que s’ofereix a la ciutadania. 

Com ja hem mencionat, la ciutat té una xarxa d’autobusos que connecten en 

tots els districtes i barris de la ciutat. Les línies regulars que podem trobar són de 

la Marina Gandiense i URBANET: 
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L1 Real de Gandia- Gandia 
 

Horari (Des del Real de Gandia): 7:55; 10:20; 
12:05; 14:10; 17:35; 18:35; 19:30. 
Horari (Des de la Renfe): 7:45; 10:00; 11:50; 14:00; 
17:20; 18:20; 19:20. 

L1 Gandia- Grau de Gandia 
(Universitat) 

 

Horari (Des de la Renfe): 7:50; 8:45; 14:45. 
Horari (Des del Grau): 14:10; 17:30; 18:30; 19:30; 
20:10; 20:30. 

L2 Gandia- Grau de Gandia- Platja 
Gandia 

Horari (Des de AV. Esclavas): 6:30; 7:00; 7:15; 
7:30; 7:45; 8:00; 8:15 (cada 15 minuts); 20:10; 
20:30; 21:10; 21:40; 22:10. 
Horari (Des de la Renfe): 6:35; 7:05; 7:20; 7:35; 
7:50; 8:05; 8:20; (cada 15 minuts); 20:35; 20:55; 
21:15; 21:45; 22:15; 22:45. 
Horari (Des de la Platja): 6:30; 7:00, 7:15; (Cada 15 
minuts...), 21:00, 21:20, 21:40; 22:00; 22:30; 23:30. 

 
L 3. Gandia (Circular Interior) 

 

Horari (Des de la Renfe): 7:00, 7:30; (Cada 15 
minuts); 13:45; 14:00; (Cada 30 minuts); 20:30. 

L4. Gandia Renfe-Hospital nou 
 

Horari (Des de la Renfe): 7:25; 7:45; 8:00; 8:20; 
8:40; 9:00; (Cada 20 minuts), 21:00; 21:20; 21:40; 
22:00. 
Horari (Des de l’Hospital):  7:35; 7:50; 8:10; 8:30; 
(Cada 20 minuts); 21:30; 21:50; 22:20. 

L 5. Gandia (Renfe)- Marenys de 
Rafalcaid 

Horari (Des de Renfe): 8:00; 10:00; 12:00; 14:00; 
16:45. 
Horari (Des de Marenys): 8:10; 10:10; 12:10; 
14:10; 16:55. 
Horari (Des de Venècia): 8:13; 10:13; 12:13; 14:13; 
16:58. 
Horari (Des de AV. Europa): 8:15; 10:15; 12:15; 
14:15; 17:00. 

L5. Gandia (Renfe)- Marxuquera 
 

Horari (Des de Renfe): 8:30; 10:30; 12:30; 17:10. 
Horari (Des de Montepino): 8:45; 10:45; 12:45; 
17:25. 
Horari (Des de Montesol): 8:47; 10:47; 12:47; 
17:27. 
Horari (Des de l’Ermita): 8:50; 10:50; 12:50; 17: 30.  
Horari (DES DE Barranc Blanc): 8:55; 10:55; 12:55; 
17:35. 

 

Com podem observar a través de l’horari d’autobusos que hem exposat, la ciutat 

està amplament connectada i la ciutadania pot gaudir d’un ampli servei de 

transport públic, no centralitzat, ja que Gandia, com ja hem mencionat en altres 

ocasions és conforma d’una sèrie de districtes.  

D’altra banda, trobem la Saforbici, un sistema de transport públic per tal de 

fomentar l’ús de la bicicleta com un mitja de transport segur, saludable i 

sostenible.  L’Ajuntament de Gandia posa en marxa aquest mitjà per tal de reduir 

l’ús dels vehicles privats i potenciar d’aquesta manera altres transports, sobretot 

per a cobrir desplaçaments diaris de trajecte curt per dins de la ciutat. Aquest 

servei és operatiu durant les 24h del dia, i està disponible tots els dies de l’any. 

La tarifa anual d’aquest servei són 27,27 euros. Les estacions per tal de poder 
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agafar aquestes bicicletes estan repartides per tota la ciutat, amb la finalitat de 

reduir el tràfic motoritzat, els embussos i el consum energètic i econòmic, així 

com es redueix el temps invertit en els desplaçaments per la ciutat.  

Per a completar aquest diagnòstic, hem realitzat una sèrie de enquestes que 

facilitarem a diverses associacions de barri, per tal d’arreplegar quina és la opinió 

general respecte al serveis de transports públics i la Saforbici, per tal 

d’assenyalar quines són les necessitats i punts de millora. En definitiva, aquest 

Pla tracta de ser un canal de resposta per a la ciutadania, on s’aplicarà la 

perspectiva de gènere, escoltant l’opinió de les dones, que són les que en major 

mida utilitzen aquest transports.  

5.4. Dades d’atur entre la població de Gandia 

En tercer lloc, en aquest diagnòstic estudiarem les dades de la població de 

Gandia segons el nivell d’atur. Segons la informació que podem trobar a les 

bases estadístiques del SERVEF, la comarca de la Safor té actualment una tassa 

d’atur de més de 13.900 ciutadans, on 11.770 són de nacionalitat espanyola. 

D’aquests, més de 8.000 demandants són dones, front als 5.800 homes, podem 

observar una diferencia significativa.  

 

 

Espanyola
80%

Extranjera
20%

Aturats per nacionalitat a La SAFOR



 

26 
 

 

 

Com podem observar en aquest gràfic, l’atur de la Safor es compren d’un 58% 

de dones i un 42% d’homes. Aquesta diferencia en el nivell d’ocupació es troba 

íntimament lligada no sols a la crisi econòmica, sinó també a les desigualtats de 

gènere que continuen existint en el sector laboral. Les dones han sigut les 

principals colpejades en la precarietat. Tal i com ens assenyalen les dades de 

l’EPA, els homes troben més llocs de treball i en millors condicions. L’any 2017 

el 54% dels nous treballs foren ocupats per homes i més del 63% aquest treballs 

eren considerats de qualitat4.  

Concretament, estudiem el cas de Gandia, on es trobem en una situació amb 

més de 7.200 persones aturades. No obstant, les dades podrien ser molt més 

elevades, ja que els contractes temporals són una tendència, on les dones 

ocupen un 38% d’aquests llocs.  

D’altra banda, les dones, tornen a ser les més perjudicades, ja que segons els 

estudis de l’EPA, més del 75% de persones que treballen en jornades reduïdes 

són dones.  

                                                           
4 Article d’economia extret del periòdic Público, “BRECHA LABORAL: Las mujeres sólo lograron un tercio de 
los contratos indefinidos en 2017” http://www.publico.es/economia/brecha-mercado-precariedad-
laboral-cosa-mujeres.html 

Dones
58%

Homes
42%

Situació d'atur a la Safor
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Un altre punt que anem a estudiar és l’ampli espectre dels aturats, fixant-nos 

sobretot a quin sector econòmic pertanyen. La primera dada destacable que ens 

trobem es que, més de 5.800 aturats pertanyen a l’àmbit laboral dels serveis. 

També ens trobem que 234 persones pertanyen al món de l’agricultura, 509 a la 

industria, 443 a la Construcció i 218 es troben sense activitat econòmica.  

 

Pel que fa als grups d’edat i de gènere dels demandants, segons les 

estadístiques que ofereix el SERVEF, podem observar com hi ha tres grups 

d’edat diferenciats: les persones menors als 25 anys, les persones entre els 25 i 

44 anys, i les persones major de 44. A demés, seguint amb el propòsit d’aquest 

Pla d’Igualtat, estudiem aquestes dades desagregant-les per sexe. 

Agricultura
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Industria
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Construcció
6%
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81%

Sense 
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Podem observar com tant en els homes com en les dones el grup més majoritari 

que es troba en situació d’atur són les persones majors de 44 anys. No obstant, 

veiem una gran diferència, mentre que els homes majors de 44 representen un 

51% del total, seguit dels que tenen una franja d’edat d’entre 25 i 44 anys, amb 

un 39%, en el cas de les dones les majors de 44 anys representen un 47%, però 

les dones que es troben entre els 25 i 44, representen un 46% del total, una xifra 

quasi similar al grup anterior. En l’únic grup que els homes superen a les dones 

en situació d’atur és en la franja d’edat dels menors de 25 anys, on es quantifica 

amb un 10%, front al 7% femení.  
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Com podem observar en aquest gràfic, el grup més abundant entre els 

demandants que es troben en una situació d’atur, pertany als majors de 44 anys. 

Entre aquests, són més les dones, amb una diferencia de 835 persones. D’altra 

banda, el grup que segueix amb més demanda entre els aturats són les persones 

d’entre 25 i 44 anys, on les dones tornen a ser un grup més abundant, amb una 

diferencia de més de 1300 persones. Finalment, el grup més reduït entre els 

aturats són les persones menors de 25 anys, on els home superen en grup a les 

dones, amb una diferencia de 74 persones. 

D’altra banda, per tal de seguir aprofundint en l’estudi de la ciutadania de Gandia, 

les seues situacions peculiars i com poden afectar les accions municipals 

d’aquest Pla, hem volgut saber a quin grup professional pertany la majoria dels 

aturats. Per tal d’assabentar-nos, ens hem servit de la base de dades del 

SERVEF, on podem veure els distints grups d’ocupació professional de les 

persones en situació d’atur a la comarca de la Safor. 

 

Després d’analitzar detingudament les dades, hem elaborat aquest gràfic d’on 

podem extraure diverses conclusions:   
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Com podem observar, el grup més abundant, amb un 29%, pertany a serveis de 

restauració, protecció i venedors. El segon grup més abundant, amb un 28% és 

el grup d’ocupacions elementals (agrícola, forestal i peixquer). Els següents 

grups conten amb menys persones, el grup més nombrós que el segueix és el 

d’artesans, manufactures i la construcció. Amb un 10% ens trobem amb tots 

aquell personal treballador d’oficina, comptables i administratius.  

El personal tècnic, professionals científics i intel·lectuals sols ocupen un 6%, junt 

amb els tècnics i professions de recolzament. Els operaris d’instal·lacions i de 

maquinaria, ocupen el 5%, mentre que el sector agrícola, forestal i peixater, 

representa un 2% del total. Finalment, els directors i gerents representen l’1% 

del total, mentre que les activitats militars representen un 0% ja que sols hi ha 

tres persones a tota la Safor.  

D’altra banda, seguint amb les mateixes fonts publicades al SERVEF, podem 

estudiar els aturats per seccions d’activitat econòmica:  
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D’aquest gràfic, destaquem tres grans grups entre els aturats de la Safor, a data 

de gener del 2018. D’una banda, ens trobem amb el 18% del sector d’Hosteleria, 

seguit del 17% del sector de comerç i el 16% del sector dels administratius i 

els auxiliars. El 9% dels aturats pertanyen a la administració pública i la defensa 

i el 7% al sector de la manufactura. Finalment, el grup de la Construcció 

representa també un 7% del total.  
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5.5. Participació ciutadana 

En quan a la participació ciutadana, estudiarem diversos camps, que ens 

permetran observar el paper de les dones a la ciutat.  

En primer lloc, a Gandia actualment s’ha obert el procés per a la posada en 

funcionament dels Pressupostos participatius de Gandia, els primers de la 

historia de l’Ajuntament. Aquest projecte tracta de que una part de la partida del 

pressupost per a obres i infraestructures, o per a programes i activitats siguen 

reservats per a aquest procés, on els ciutadans a través de diferents plataformes 

telemàtiques o en bústies als carrers, podran votar per les diferents propostes.  

Aquest fet, ens ha permès estudiar quina és la participació femenina, així que 

hem recopilat el conjunt de les propostes presentades a través de la web 

(participagandia.org) i hem desglossat aquesta informació per sexes i/o per 

associacions o empreses, segons qui ha publicat la proposta. El resultat ha sigut 

el següent:  

ENTITAT O PERSONA QUE PROPOSA Nº DE PROPOSTES 

DONES 41 

HOMES 107 

ASSOCIACIONS O EMPRESES 17 

TOTAL 165 
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Com podem observar en el gràfic exposat, de les 165 propostes, sols 41 han 

sigut realitzades per dones, front al 65% masculí. La resta, un 10% han sigut 

propostes realitzades a través d’associacions o empreses.  

D’altra banda, podem observar quina és la participació de les dones a les Juntes 

de Districte de Gandia. Aquesta informació  l’hem recollit a través dels secretaris 

i secretaries de les Juntes de Districte, a través de qüestionaris que prèviament 

els havíem passat des de l’Àrea d’Igualtat. 

Segons els resultats obtinguts, podem concloure que de les 11 Juntes de 

Districte que hi ha a Gandia, sols 4 compten amb la participació d’una associació 

de dones. Aquestes últimes són:  

❖ Junta de Districte de la Raval: Associació de Dones de la Raval. 

❖ Junta de Districte de Beniopa: Associació de Dones de Beniopa. 

❖ Junta de Districte de Marxuquera: Associació de Dones de Marxuquera. 

❖ Junta de Districte de Benipeixcar: Associació de Dones de Benipeixcar.  

 

 

Com podem observar en aquest gràfic, la participació de les associacions 

femenines en les Juntes de Districte sols representa un 36% del total. Una 

qüestió que deuria millorar considerablement per a una participació més 

equitativa i on es puguen expressar les diferents mirades i opinions a la ciutat. 
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En les 11 Juntes de Districte que hi ha a distribuïdes per tota Gandia, participen 

un total de 180 persones: 63 dones i 117 homes. Tal i com podem observar en 

el gràfic, la participació de les dones ascendeix al 35% i la dels homes al 65%. 

 

 

D’aquestes 11 Juntes de Districte, sols  2 compten amb una dona al front de la 

presidència; al mateix temps que les 9 restants  tenen al capdavant a un home.  

Les conclusions que extraguem d’aquest diagnòstic són clares: la participació 

femenina en les qüestions públiques de la ciutat és encara molt inferior a la 

participació masculina. Com a resultat d’aquestes desigualtats podem concloure 

que les decisions que afecten a les diferents qüestions de la ciutat, on es demana 

la consulta ciutadana, acabaran aportant una visió masculinitzada, on no s’aplica 

la perspectiva de gènere.  
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A través d’aquest Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes, 

tractarem de potenciar la participació femenina en la esfera pública, donant valor 

a aquest tipus d’accions i conscienciant a la ciutadania que una ciutat no pot ser 

equitativa si no compta també amb la visió femenina, es a dir, si no analitzem la 

ciutat des de la perspectiva de gènere. 

5.6. Carrers i senyalització de Gandia 

Per tal d’analitzar aquest punt, hem fet un estudi previ de la totalitat dels carrers 

de Gandia, fent un llistat dels diferents noms i nomenclatures que porten els 

carrers, places i avingudes d’aquesta ciutat. El resultat de nou torna a ser 

contundent, tal i com podem observar en aquest gràfic:  

 

Els carrers amb nom de dones o  amb alguna referència exclusivament femenina 

són la gran minoria, representant el 19% del total. Aquest estudi és molt 

significatiu ja que reflexa la invisibilitat històrica de les dones a la esfera pública.  

A continuació oferim el llistat dels noms dels carrers que atorguen protagonisme 

a les dones a la ciutat de Gandia:  

Homes
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1. Carrer de la Delicada de Gandia 

2. Carrer de la Dona Teresa 

3. Carrer Carmelites 

4. Carrer Germana Rita 

5. Carrer Marquesa de la Jura Real  

6. Carrer Cantant Mercè Melo 

7. Carrer Cofradía de l’Assumpció 

8. Plaça Duquessa Maria Enríquez 

9. Carrer Inmaculada  

10. Carrer Isabel de Villena 

11. Carrer de Madame Curie 

12. Carrer de la Magdalena 

13. Carrer Mare de deu Blanqueta 

14. Carrer Mare de deu del Carme 

15. Carrer Mare de deu del Monduver 

16. Carrer Mare de deu de l’Esperança 

17. Carrer Marialluïsa  

18. Carrer Moli de santa Maria 

19. Camí Paloma 

20. Carrer Puríssima  

21. Carrer Reina 

22. Plaça Santa Anna 

23. Carrer Santa Anna 

24. Carrer Santa Clara 

25. Santa Teresa 

26. Carrer de la Teixidora  

27. Camí de la Tia Elvira  

28. Carrer de la Verge dels Desemparats  

 

Els carrers que tenen noms d’homes o referències masculines a la ciutat de 

Gandia,  representen personatges significatius per a la Història, són coneguts 

per les seues professions, classe social o paper significatiu en algun aspecte 

rellevant. No obstant, les poques dones que apareixen esmentades als carrers 

d’aquesta ciutat, en la gran majoria, són figures religioses (santes, verges, 

monges, etc). Sols unes poques representen a dones destacades per la seua 

professió o trajectòria, com és el cas del carrer Marie Curie o la cantant Mercè 

Melo.  

Aquestes diferències evidencien un gran desequilibri en les representacions de 

poder. Resulta molt significatiu, ja que a pesar dels avanços aconseguits en 
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matèria d’igualtat, continuem normalitzant la invisibilització sistemàtica de les 

dones al llarg de la Història.  

Per aquesta raó, el Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre dones i homes 

tractarà de lluitar per fer d’aquesta ciutat un lloc més just i equitatiu. La 

nomenclatura dels carrers és un exemple més de la desigualtat que encara 

existeix entre dones i homes, sobretot alhora de reconèixer els mèrits i distincions 

de les dones, tal i com observarem al punt 13 del diagnòstic, “Cultura”, en la 

menció dels títols d’honor concedits a la ciutadania. 

En les accions d’aquest Pla impulsarem la proposta d’una sèrie de noms de 

dones, referents en la nostra cultura, no sols per ser destacades en les seues 

diverses professions, sinó també per haver sigut tot un símbol de canvi i 

modernitat, en una època on les dones eren relegades al silenci pel simple fet de 

no ser un home.  

5.7. URBALAB 

URBALAB és un servei públic de Gandia, on s’ofereix orientació laboral i 

formació en diverses competències i habilitats per tal de ajudar a la ciutadania a 

trobar feina, així com altres qüestions com impulsos per a iniciatives 

d’emprenedors i emprenedores .  

Segons l’estudi realitzat a través de les fonts documentals que ens ha facilitat el 

servei d’URBALAB, podem observar com als cursos d’integració sociolaboral 

realitzats durant el període de gener fins a desembre del 2017 a Gandia, la gran 

majoria dels participants foren dones. Durant aquest curs s’han realitzat un total 

de 86 accions formatives, on destaquen principalment els cursos per tal 

d’impressionar amb el currículum, la formació per tal d’iniciar a la informàtica i 

diferents accions a través d’ordinadors i programes web.  
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A través d’aquesta informació, podem concloure que la majoria de usuàries que 

visiten aquest servei per tal de continuar la seua formació, millorar el seu 

currículum i poder optar a trobar una feina, són dones, en un 63%. No obstant, 

aquestes dades també hem de tenir-les en compte estudiant els resultats ja 

esmentats en el l’apartat del SERVEF, on també les dones són les principals 

desocupades laboralment.  

5.8. Centres educatius i Escoletes 

A la nostra ciutat hi ha actualment 23 centres d'ensenyament obligatori: nou 

centres públics d'Educació Infantil i Primària, un centre d'Educació Especial de 

caràcter comarcal, huit centres  concertats d'Educació Infantil, Primària i ESO , i 

un privat(tres dels quals ofereixen també Batxillerat concertat) i quatre instituts 

d'Educació Secundària, que ofereixen ESO, Batxillerat i, en tres d'ells, cicles 

formatius de Grau Mitjà i Superior. 

A més, comptem amb set escoles infantils municipals d'Educació Infantil de 

primer cicle (0-3 anys), les quals funcionen a través de gestió indirecta per mitjà 

de concessió administrativa.  

També hi ha a Gandia una sèrie de centres que imparteixen altres ensenyaments 

reglats com ara el centre de FPA Jaume I (formació de persones adultes), on 

s'imparteix alfabetització; ESO en els dos nivells; preparació a la prova d'accés 
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a cicles; valencià nivell Elemental, Mitjà i Superior; a més d’anglès i espanyol per 

estrangers.  

L'Escola Oficial d'Idiomes de Gandia, centre dependent també de la 

Conselleria d'Educació on s'imparteixen les titulacions oficials referents a anglés, 

francés, italià, valencià, castellà, alemany i el programa That's English. 

Igualment hi ha centres homologats que imparteixen ensenyaments de música i 

dansa, des d'escoles de música fins a centres homologats de dansa on poder 

cursar els primers nivells d'ensenyaments artístics a la ciutat. 

Pel que fa als ensenyaments universitaris, a Gandia estan la Universitat 

Politècnica, campus de Gandia i el centre associat de la UNED Gandia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COL•LEGIS PÚBLICS 

CEIP Benipeixcar 

CEIP Botànic Cavanilles 

CEIP Cervantes 

CEIP Joan Martorell 

CEIP Montdúver 

CEIP Les Foies 

CEIP Joan XXIII 

CEIP Roís de Corella 
 

CEIP Sant F. de Borja 
 

CE Especial  Enric Valor 

COL•LEGIS  CONCERTATS 

CC Abad Sola 

CC Abecé 

CC Borja Jesuïtes 

CC Gregori Mayans 

CC Escolàpies Gandia 

CC Nuestra Sra. del Carmen 

CC A. Suárez de Calderón 

CC L’Escola Pia 

Los Naranjos (privat) 
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INSTITUTS D'EDUCACIÓ SECUNDÀRIA 

IES Ausiàs March 

IES Maria Enríquez 

IES Tirant Lo Blanc 

IES Veles e Vents 

 

Pel que fa a l’educació d’infantil i primària, hi ha un total de 10 col·legis públics i 

8 col·legits concertats i 1 privat.. D’altra banda, Gandia també té 4 instituts 

d’educació secundaria. Actualment, la gran majoria d’aquests formen part d’una 

xarxa d’interacció directa amb el CEFIRE i l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques 

Inclusives, realitzant reunions mensuals mitjançant la figura de l’Agent d’Igualtat. 

En aquestes reunions es tracta d’arribar a un acord per a traçar les principals 

línies d’actuació en matèria d’igualtat als diferents centres educatius.  

 Durant el curs 2017-2018 els Coordinadors d’Igualtat i Convivència (CIC) de 

cada centre, s’han reunit per tal de treballar en xarxa la situació particular de 

cada col·legi, en qüestions com els Plans d’Igualtat, els conflictes davant 

qüestions de discriminació per raons de sexe, gènere o identitat sexual així com 

per a establir activitats i tallers comuns.  

D’altra banda, Gandia compta amb la Xarxa Municipal de Escoles Infantils, 

per a alumnes de 0 a 3 anys. Aquesta xarxa està conformada per 7 centres 

educatius, distribuïts pels diferents districtes, com al Centre històric, Dos 

campanars, Corea, Raval, Santa Anna a la ciutat, i pel que fa a la platja, trobem 

dos escoletes més, una situada a les alqueries i al grau.  

L’horari d’aquestes escoles infantils és des de les 8:45h fins a les 19h. Totes 

elles disposes de servei de menjador. Aquestes dades ens ajudaran a clarificar 

quin és el grau de coresponsabilitat possible entre la ciutadania, ja que els horaris 

laborals actuals dificulten la criança. No obstant, els preus d’aquestes, a pesar 

de ser un servei públic, en moltes ocasions dificulta l’accés a aquest servei:  

Matricula: 45 euros anual 
Horari extra mensual de 7 a 9h o 

de 17 a 19h 
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Material escolar 45 euros anual 1h extra al dia: 30 euros/mes 

Tarifa 208 euros mensuals 2h extra dia: 50 euros/mes 

Menjador 72 euros mensual Hora extra solta: 2.65 euros/hora 

Menjador dies solts 5.25 euros  

 

Creguem molt necessari fer aquest tipus d’estudi, ja que les guarderies o 

escoletes, així com altres serveis per a la cura i atenció de les criatures, són 

conceptes que deuen ser analitzats baix la perspectiva de gènere, ja que es 

trobem estretament relacionats amb la incorporació massiva de les dones al món 

laboral. A més a més, sabem que la conciliació familiar i laboral no sol preocupar 

a les empreses privades, així que la majoria de persones que es veuen 

afectades, deuen recorre a aquest tipus de servei, no apte per a totes les 

economies familiars.  

Totes aquestes dades, deguem analitzar-les com a un conjunt de circumstancies 

que fan que davant la precarietat salarial, la crisi econòmica i els serveis de la 

cura a preus tan elevats, condueixen en moltes ocasions a que siga la dona qui 

acabe abandonant el seu lloc de treball o reduint la jornada, per tal de fer front a 

la criança.  

5.9. Universitat Popular de Gandia 

En primer lloc, parlarem de la Universitat Popular de Gandia (UPG), nascuda 

al si de l’Ajuntament el 1983. Aquest fou un projecte cultural, personal i de 

participació social dins del municipi per tal de millorar la qualitat de vida dels 

ciutadans. L'oferta educativa, formativa i cultural proposada s'entén com un 

procés global i flexible, donant especial rellevància a l'entorn sociocultural i a la 

formació integral de les persones: aprendre a conèixer, aprendre a fer, aprendre 

a viure junts i aprendre a ser. 

La Universitat Popular de Gandia té com a finalitat promoure la participació social 

i l'Educació Continuada per a una millora de la qualitat de vida dels ciutadans/nes 

de la ciutat de Gandia; i facilitar l'accés de totes les persones a l'educació, la 

formació i als béns culturals del municipi. A continuació estudiarem quins són els 

seus principals objectius:  
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❖ Afavorir el desenvolupament integral de les persones incorporant en el 

processos de formació i sensibilització temes que incideixen 

significativament en el desenvolupament de les persones i comunitats. 

❖ Desenvolupar la capacitat de participació de la ciutadania en la vida social, 

cultural, política i econòmica. 

❖ Fomentar les relacions humanes, la cooperació i el gaudi del temps de 

lleure en l'àmbit social. 

❖ Propiciar la inserció i la participació activa en la societat prestant atenció 

als grups amb majors carències 

❖ Oferir una àmplia opció formativa a la societat per donar resposta als 

diferents interessos. 

❖ Afavorir el desenvolupament de les capacitats bàsiques, promoció de 

l'autoestima l'adquisició i actualització de coneixements. 

❖ Sensibilitzar, motivar i facilitar l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes 

que ho desitgen, als béns i serveis educatius, formatius i culturals. 

❖ Facilitar l'accés i la utilització de les tecnologies de la informació i 

comunicació per a una millor adaptació a l'entorn mediàtic i evitar així els 

perills d'exclusió. 

Segons les fonts estudiades, prop de 1.500 persones fan ús de les activitats de 

la UPG Gandia anualment. En aquest recinte l’alumnat pot realitzar cursos 

quatrimestrals, tallers i activitats diverses durant tot l’any. L’oferta es prou 

variada, podem trobar des de cursos intensius de valencià, com tallers 

d’astronomia, fotografia, gravat o cuina, entre altres.  

5.10. Centres de formació superior: UPV i UNED 

Situat al Grau de Gandia, ens trobem amb el campus de la Escola Politècnica 

Superior, de la UPV. En aquesta universitat, l’alumnat pot cursar diverses 

carreres, estudis postgrau, màsters i títols propis.  

Una de les seues principals característiques és l’activitat investigadora, ja que la 

UPV de Gandia ha fet una clara aposta per la generació del coneixement per al 

progrés científic, tecnològic i de la societat en general. La filosofia d’aquesta 

universitat pretén facilitar l’apropament de la societat a la ciència i a la 

investigació, a través de la difusió i la divulgació de la I+D. La UPV ja ha elaborat 
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dos Plans d’Igualtat, des del 2014 fins l’actualitat. El segon Pla, encara vigent, 

compta amb 46 accions per tal de aconseguir la igualtat real a la Universitat.  

Seguint amb la UPV, fem una especial menció a la Universitat Sènior, on 

trobem una programació composta per diferents cursos, que versen des de 

l’Arquitectura, la Cultura del territori i la Història, la Música, el Cinema i Literatura, 

aspectes sobre el benestar psicològic i la Intel·ligència emocional o la Introducció 

a la Sociologia,  entre altres. Com podem observar, aquest programa ofereix un 

ampli ventall de possibilitats acadèmiques i culturals a la ciutadania de Gandia. 

El preu anual d’aquesta universitat són 180 euros i va dirigit a persones majors 

de 55 anys, on no són necessaris els coneixements previs. Segons la pàgina 

web de la Universitat, podem observar com la composició de professors està 

composada per 10 homes i 4 dones. 

 

Analitzant el temari que s’ofereix a l’alumnat, des de la perspectiva de gènere, 

podem assenyalar com l’interès per la igualtat és notori, tal i com s’evidencien en 

temes específics de la història de les dones, tal i com ocorre al curs: “Mirades 

sobre el renaixement des de la Gandia dels Borja”, on un dels temes a 

desenvolupar és el paper de les dones al Renaixement.  

Seguint amb l’anàlisi de la perspectiva gènere a la UPV, podem assenyalar que 

aquesta Universitat compta amb un Comitè d’Igualtat. Aquest va sorgir durant 

el curs 2017/2018, com una iniciativa de l’equip directiu del Campus. Va nàixer 

de la necessitat d’impulsar iniciatives transversals que fomenten la construcció 

d’una universitat més justa, diversa i amb igualtat d’oportunitats per a totes les 

persones. Aquest Comitè treballa en l’àmbit de la cultura, formació, esports, 

Homes
71%

Dones
29%

Professorat
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comunicació i ciència, entre altres. El Comitè està integrat tant per professores, 

estudiants i personal tècnic de la UPV. 

Des d’aquest Comitè es realitzen diferents activitats, jornades, tallers i activitats 

per tal de fomentar la conscienciació, sensibilització i formació en matèries 

d’igualtat, sobretot entre els més joves. Des de la seua constitució, les xarrades 

i activitats sobre feminisme han estat constants, col·laborant de forma directa 

també amb l’Àrea d’Igualtat, diversitat i polítiques inclusives de l’Ajuntament de 

Gandia.  

D’altra banda, podem parlar de la UNED, situada a Gandia i en funcionament 

des de 1987. Algunes de les carreres universitàries que es poden estudiar en 

aquesta son Dret, CC. Econòmiques, Empresarials, Geografia i Història, 

Psicologia, Educació social, Enginyeria Tècnica Informàtica o Enginyeria en 

Tecnologia de la Informació. A demés, la seu de Gandia és el laboratori de 

pràctiques per al grau en CC. Ambientals.  

Des de la perspectiva de gènere, podem estudiar com aquesta universitat 

compta amb un Pla d’igualtat, que deu ser aplicat generalment en totes les seus 

de la UNED, tant al seu personal docent i investigador, com al personal de 

l’administració i serveis, tant funcionaris, com personal laboral. Fruit del 

compromís amb la igualtat de oportunitats, es va crear l’Oficina d’Igualtat, com a 

una estructura per tal d’impulsar i promoure les polítiques d’igualtat d’aquesta 

universitat.  

D’altra banda, existeix la Comissió d’Igualtat de la UNED, un òrgan integrat pels 

representants del rectorat de la universitat i les organitzacions sindicals amb 

presencia als òrgans de representació. Aquesta Comissió està conformada per 

7 persones, proposades pel Rectorat, i 7 persones amb representativitat sindical.  

No obstant, ni la Oficina d’Igualtat ni la Comissió es troba al campus de Gandia, 

ja que són òrgans que pertanyen a la seu de Madrid. Per tant, aquest municipi 

actualment no compta amb un equip sòlid per tal d’implantar mesures o accions 

encaminades a fomentar la igualtat de forma sistemàtica.  

D’altra banda, també esmentarem la Universitat dels Majors, que forma part de 

la Universitat de València, i té un centre a Gandia. En aquesta universitat 
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participa alumnat de tota la Safor, així com d’altres comarques veïnes. Aquest 

centre d’estudis està destinat per a persones majors de 50 anys, amb inquietuds 

i motivació per la cultura. Des del 2007 porta impartint-se aquesta universitat, a 

través d’un itinerari d’humanitats i de ciències socials. Els cicles bàsics són de 3 

anys, amb unes 600 hores d’assistència i quan s’acaba aquest, se’ls ofereix un 

segon curs, d’un nivell superior, de 2 anys i 400 hores, on s’obté un diploma 

universitari sènior.  

Estudiant el Pla d’estudis d’aquesta Universitat podem observar com no es té en 

compte la perspectiva de gènere, ja que les assignatures continuen perpetuant 

l’androcentrisme, com per exemple “Promoció de la salut i geografia: relació 

home-territori” o “Pensadors contemporanis”:  

 

5.11. Centres de dependència o d’atenció 

Pel que fa a les residencies per a persones de la tercera edat, ens trobem que la 

ciutat compta amb diverses opcions, tant públiques com privades. D’una banda 

es troba la Residencia pública de la 3ª edat la Safor, que compta amb 52 places 

disponibles. Pel que fa al sector privat, està la Residencia Maria Inmaculada, una 

institució social amb 37 places, on són ocupades tant per residents privats com 

per beneficiaris de places concebudes per la Conselleria i Benestar Social.  

Passant al terreny de les associacions, ens trobem amb l’Associació de 

Minusvàlids Físics de Gandia, la Fundació Espurna, ASMISAF, L’Associació 

Prointegración Laboral de los Minusvàlids Psíquics Monduber, ASAEM i 

l’Associació Parkinson Gandia-Safor. Totes aquestes entitats fan un gran paper 

social, no sols per ser centres especialitzats amb professionals que fan l’atenció 

directa i especialitzada, sinó també pels seus programes i interès en la millora 

de la qualitat de vida de la ciutadania. 

Pel que fa a la perspectiva de gènere, diverses de les associacions esmentades 

ja compten amb un Pla d’Igualtat per a la plantilla dels seus professionals, com 

és el cas de l’Associació de Minusvalits Físics i l’Associació Parkinson Gandia-

Safor, així com ASMISAF, qui ha participat de forma activa en la formació en 

gènere dels seus associats, al taller realitzat al 8 de març del 2018 “Totes som 
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iguals”. Per tant,  estem al davant d’unes associacions que han declarat un 

interès i compromís amb la igualtat de gènere, que és constant i amb els que 

l’Ajuntament treballa colze amb colze per a conscienciar, formar i sensibilitzar a 

la ciutadania en general  i en particular a la gent amb malalties psíquiques o 

físiques, que normalment és apartada o invisibilitzada en aquest tipus d’accions 

en favor de la igualtat de gènere. 

5.12. Associacionisme 

Les associacions es troben presents en la majoria de les societats humanes, 

especialment a les ciutats i adquireixen major relleu quan aquestes creixen, es 

tecnifiquen i guanyen complexitat. L’associacionisme és una forma de sociabilitat 

en la qual uns grups voluntaris de persones decideixen organitzar-se, dins d’un 

plànol formal, convertint-se en un grup estatuït. 

El moviment associatiu de Gandia és un dels més actius de tot el País Valencià, 

segons les conclusions extretes del Consell de Joves, en les “Xerrades al Casal 

”. En aquest acte van participar un total de 30 col·lectius, que reflexionaren sobre 

la situació actual en la que es troba l’associacionisme. Hem d’assenyalar que, tal 

i com aquests grups van concloure, el moviment associatiu no passa por un bon 

moment, degut al desconeixement actual que impera sobre aquest tipus 

d’entitats, que no desperta l’interès per part dels més joves. Per aquest motiu, en 

el següent diagnòstic,  tractarem de ressaltar el valuós paper que porten 

endavant les associacions dins d’una ciutat com és el cas de Gandia. 

Deguem assenyalar que gràcies als moviments associatius, la ciutadania, i 

especialment les dones, poden exercir el seu poder com a agents actius en la 

ciutat, ja que és un espai intermediari entre els ciutadans i les institucions de 

decisió política. Històricament, les dones s’han socialitzat en torn al àmbit privat, 

limitant les seues relacions a la seua família, parella i veïns. Per aquest motiu, 

anem a atorgar la importància merescuda al espai associatiu, ja que permet a 

les dones a travessar els límits assignats socioculturalment. Tal i com assenyalen 

alguns autors, l’associacionisme pot entendres com una “petita democràcia”, on 

poden aprendre les formes de com funciona la ciutat, una espècie de escola 

pràctica on la ciutadania aprèn les habilitats i actituds necessàries per a participar 

a la “gran democràcia” (Putnam, 1993).   



 

47 
 

A continuació, tractarem d’investigar diferents punts d’importància pel que fa a 

l’associacionisme,  fixant-nos sobretot en el poder positiu que té sobre la vida de 

les dones. L’associacionisme femení suposa que un grup de dones s’ajunten de 

forma voluntària per tal de organitzar, discutir i planificar diverses accions 

consensuades, interaccionant amb altres persones amb gustos i inquietuds 

similars, que potenciaran els seus coneixements i ampliaran les seues relacions 

socials. 

 

Associacions de dones  

Dones de Benipeixcar Dones de Beniopa 

Dones del Raval Tyrius 

Dones del Grau Dones pel futur 

Dones de Santa Anna Xarxa Feminista de la Safor 

Ames de casa de Marxuquera Saforísimes 

Dones de Benipeixcar Viudes Borja 

La Safor al Pit Rosa dels Vents 

 

La majoria de els associacions, sobretot en el cas de les associacions de dones 

de barri, van nàixer durant la dècada dels 90. Actualment la tendència associativa 

ha anat disminuint, tant en el nombre de sòcies com en el sorgiment de noves 

entitats.  
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En aquesta gràfica s’evidencia la evolució en el nombre de les sòcies de 

aquestes associacions. Com ja hem explicat en la gràfica anterior, aquestes 

associacions foren fundades entre el 1990 i el 1995, i podem veure com en el 

cas del Grau, es significativament preocupant la gran baixada de sòcies que 

componen l’associació, ja que, si bé en un principi foren més de 500, en 

l’actualitat en són 100 i no totes actives. Per altra banda, altres associacions més 

modestes, com és el cas de Compromís, han aconseguit incrementar el nombre 

de sòcies a mesura de que la societat ha anat evolucionant i augmentant la seua 

conscienciació en el feminisme i la igualtat.  

Per altra banda, trobem com les associacions del Raval i de Benipeixcar, a pesar 

dels obstacles, han aconseguit incrementar progressivament el nombre de les 

seues sòcies, sempre intentant buscar activitats atractives per a captar a les 

dones i enganxar-les al teixit associatiu. No obstant, també hem d’assenyalar 

que l’Associació de Dones de Beniopa, ha seguit la mateixa línia ha disminuït el 

nombre de sòcies. Aquest fet s’explica ja que en el barri la major part de la 

població és molt major i conforme les persones van morint no s’incorporen de 

noves a l’associacionisme. Per últim, l’associació Dones pel futur, fundada a l’any 

1998, presenta un decaïment del nombre de sòcies. Si en un principi contaven 

amb la participació activa de moltes dones, en l’actualitat sols són unes 70. Entre 

altres factors, creuen que ha influenciat la crisis econòmica i la por de les lleis 

repressives, com la llei Mordassa. 
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La mitja d’edat d’aquestes dones que conformen les associacions es prou 

elevada, tal i com podrem observar en els següents gràfics:  

 

En un 17% ens trobem amb les dones de més de 25 anys fins als 40, on estarien 

situades associacions com la Xarxa Feminista de la Safor, o la Safor al Pit. En 

segon lloc, la franja des dels 40 als 50 anys, representa un 20%,i dins d’aquest 

percentatge podem trobar associacions com Rosa dels Vents. Aquesta 

associació està especialitzada en la lluita contra al violència de gènere. 

Les associacions on hi ha més dones són les que representen una mitja d’edat 

més elevada, com és el cas del tram entre els 50 i 60 anys, amb un 26% o les 

dones de més de 60 anys amb un 37% respecte al total del teixit femení 

associatiu.  

5.13. Violència de Gènere 

Per tal d’abordar al diagnòstic la qüestió de la violència de gènere, assenyalarem 

que l’Ajuntament de Gandia des de diverses iniciatives treballa per la lluita 

d’aquesta lacra, que constitueix un dels majors atacs als drets fonamentals de 

qualsevol persona, com són la llibertat, la igualtat, la vida, la seguretat i la no 

discriminació, drets proclamats a la Constitució espanyola.  
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Gràfica sobre el % d'edat mitja de les dones 
de les associacions de Gandia
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Una de les primeres iniciatives que es van elaborar fou el Pacte Ciutadà, aprovat 

per la Junta de Govern el 3 de novembre de 2014. Aquest és el resultat de l’acord 

entre la societat civil i l’Ajuntament de Gandia i el seu principal objectiu era 

aconseguir un rebuig per part de la ciutadania cap a la violència de gènere, així 

com promoure els models alternatius de convivència. Aquest Pacte fou un dels 

punts de partida, on tant l’Ajuntament, com la regidoria d’Igualtat es 

comprometien a treballar en la resta d’entintats, associacions i organismes, per 

tal de desenvolupar una sèrie d’accions  concretes com:  

❖ Col·laborar, participar i difondre informació per tal de sensibilitzar sobre la 

lluita contra la violència de gènere. 

❖ Donar a conèixer els diferents serveis que hi ha a la nostra ciutat per a les 

víctimes de violència. 

❖ Realitzar diferents activitats de sensibilització per la igualtat i la lluita 

contra la violència de gènere, tant a la ciutadania en general com 

particularment als centres educatius.  

A continuació exposem la relació d’associacions i entitats adherides al Pacte 

Ciutadà contra la violència de gènere de la ciutat de Gandia:  

Grup Municipal Bloc - Verds 

Compromís 

Associació Dones de 

Benipeixcar 

Consell dels Joves de 

Gandia 

Grup Municipal Partit 

Socialista Obrer Espanyol 

La Safor al Pit Associació Tyrius Gandia 

Grup Municipal Partit 
Popular 

 

Unió General de 

Treballadors (UGT) 

Comissions Obreres (CCOO) 

Defensor del Ciutadà de 

Gandia 

Coordinadora Ampes Gandia Associació de Dones de 

Beniopa 

Associació Vídues Borja Associació de Veïns del 

Raval 

Dones en Compromís 

Col•lectiu de Gais, 

Lesbianes, Transsexuals i 

Bisexuals de la Safor 

Dones de Santa Anna Associació de Dones Sordes 

de Gandia 

Associació Rosa del Vents Cáritas Interparroquial de 

Gandia 

Escola Politècnica Superior 

de Gandia – UPV 

Associació Dones del Raval Creu Roja Gandia Associació Amas de casa de 

Marxuquera 
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Associació Dones del Grau Club Gimnasia Rítmica Vida 

Gandia 

Club de Futbol Unió 

Esportiva Gandia 

Asserssafor Aquàtic Club Gandia Club de Tenis Gandia 

Associació Espanyola contra 

el Càncer 

Asociación de Familias y 

Mujeres del Medio Rural 

Federació Local 

d’Associacións de Veïns 

FEDAVEÏNS 

Mujeres de Éxito Associació de Veïns del 

Grau 

Associació de Veïns de 

Beniopa 

Associació de Veïns Santa 

Anna 

Associació de Veïns 

Marenys de Rafalcaid 

Asociación de Vecinos Playa 

de Gandia 

Associació de Veïns Plaça 

El•líptica 

Associació de Veïns de 

Corea 

Associació de Veïns de 

Benipeixcar 

 

Una de les principals eines en les que es va centrar l’Ajuntament de Gandia fou 

crear la Mesa Local de Coordinació contra la Violència de Gènere. D’aquesta, 

naixeria la Comissió Local de Coordinació i Seguiment contra la Violència de 

Gènere de Gandia, on els diferents professionals cregueren que seria un element 

idoni per tal de coordinar des d’un nivell multidisciplinar l’abordatge integral de la 

violència de gènere.  

Per tant, la Comissió Local de Coordinació i Seguiment contra la Violència de 

Gènere de Gandia és un instrument de treball en el que estan representats tots 

els àmbits implicats en la lluita contra la violència de gènere del municipi. 

L’objectiu principal d’aquest és optimitzar les actuacions en matèria de prevenció 

i millorar l’atenció a les víctimes.  

Les competències específiques que té aquesta comissió són:  

❖ Donar a conèixer les línies de treball i l’àmbit d’actuació de cada 

professional. 

❖ Fixar criteris per a la detecció precoç en casos de violència de gènere. 

❖ Acordar criteris comuns per a la detecció i atenció de casos d’alt risc.  

❖ Realitzar el seguiment dels casos d’alt risc. 

❖ Analitzar situacions de descoordinació i proposar millores. 

❖ Posar en comú i analitzar les dades sobre violència de gènere de cada 

àmbit d’actuació. 
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❖ Impulsar estratègies de sensibilització i prevenció, generals i 

específiques. 

❖ Analitzar l’impacte de les campanyes de sensibilització i prevenció.  

 

Els membres que componen aquesta Comissió formen part de l’àrea d’Igualtat, 

Diversitat i Polítiques Inclusives, com són les psicòlogues d’atenció psicosocial 

a les víctimes de violència de gènere, l’Agent d’Igualtat i la tècnica d’Igualtat. Així 

com també l’Oficina d’Atenció a la Víctima del Delicte (OAVD), que es compon 

d’un advocat i una treballadora social. D’altra banda, la Policia Nacional i Local 

de Gandia, els membres destacats dels Jutjats de violència de gènere nº1 de 

Gandia, el Col·legi d’Advocats i la Mancomunitat, entre altres. 

A continuació analitzarem des de la perspectiva de gènere la composició dels 

membres de la Mesa de Protocol de Violència de Gènere: 

 

La distribució segons les àrees professionals dels membres de la Mesa de 

Protocol contra la Violència de Gènere quedaria distribuïda de la següent forma:  

DONES
63%

HOMES
37%

Membres Mesa de Protocol contra la V.G.
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Com podem observar al primer gràfic, les dones superen en nombre als homes, 

representant un 63% dels membres de la Mesa de Protocol contra la violència 

de gènere. Podem destacar com a pesar d’aquesta superioritat numèrica de les 

dones, els representants de la Justícia, com són el Magistrat, el fiscal i el 

representant del col·legi d’advocats, tots són homes. Aquest és un reflex fidel del 

que ens trobem amb els actuals problemàtiques i les demandes feministes 

respecte a una Justícia més equitativa i justa per a les dones. D’altra banda, tant 

el personal psicològic, com els membres dels centres de salut i hospitals o 

associacions de violència de gènere, estan composats majoritàriament per 

dones.  

5.14.  Cultura 

Pel que fa a la cultura, Gandia destaca com a una ciutat amb una llarga història, 

plena de personatges i fets  que fan atractiu al municipi, per tal de liderar la 

Capital cultural. La cultura a Gandia significa no sols un dels seus motors 

econòmics, sinó part de la seua identitat, que consolida les tradicions i marca 

tendències de comportament sociocultural. 

Àrea Igualtat
13% OAVD

5%

Policia Local 
8%

Policia Nacional
13%

Jutjat/fiscal/advocat
8%

Hospital
20%

S. Socials
2%

Cáritas
10%

Creu Roja
5%

Rosa dels Vents

Mancomunitat 
5%

PEF
3%

Delegació del 
Govern

3%

MEMBRES PER ÀREA PROFESSIONAL
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Un dels principals potencials que té la ciutat és el seu indiscutible lideratge 

literari. Gandia és la pàtria dels clàssics de la literatura valenciana/catalana que 

marca una culminació des dels primers moments literaris fundacionals i que 

encara continua actualment amb plena vigència i salut. Alguns dels autors amb 

més renom de la ciutat són March, Martorell o Corella, reconeguts i estudiats a 

tot el món. Per aquesta raó, des del 7 de març de 2012, es va considerar per 

unanimitat Gandia és una Ciutat Literària.  

Des de l’any 1959, en commemoració del cinqué centenari de la mort d’Ausiàs 

March, es va convocar el premi literari en honor al poeta i es promouen activitats 

literàries.  

D’altra banda, un dels punts més exclusius que presenta Gandia es troba lligat a 

la família dels Borja i als seus membres més universals: el duc i sant Francesc, 

el papa Alexandre VI i Maria Enríquez. Totes les connexions vaticanes i europees 

permeteren transformar el ducat de Gandia del Renaixement en una xicoteta cort 

de riquesa i de cultura lligada al negoci de la canyamel, al poder polític nacional 

i al mecenatge cultural de l'aleshores considerada la primera casa senyorial 

valenciana, una de les "grans" entre els nobles del seu temps. 

Una de les últimes apostes culturals realitzades al 2018, fou la exposició de Maria 

Enríquez de Luna, on es reproduïren obres que la duquessa va encarregar, per 

tal de destacar el seu paper com a convertir del ducat de Gandia en un motor 

econòmic i cultural durant la seua regència. Destacar la Història de les dones és 

una eina pendent, però que poc a poc, amb activitats com aquesta, es podrà 

dignificar la memòria femenina oblidada.  

La proposta que ha servit per a convertir a Gandia en la primera Capital Cultural 

Valenciana l'hem agrupada en tres apartats troncals: el literari, el de cultura 

popular i l'expositiu, que al seu torn integren altres subapartats capaços d'oferir 

un ample ventall d'activitats multisectorials.  

Pel que fa als museus, podem esmentar el Museu Arqueològic de Gandia- 

MAGa, un edifici emblemàtic fundat en el s. XIV pel primer Duc de Gandia, 

Alfonso el Vell.  
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La col·lecció permanent se centra, en la prehistòria de la comarca de la Safor, 

des de les societats caçadores recol·lectores del Paleolític fins a les societats 

agricultores i ramaderes del Neolític. Alberga peces d'alguns dels principals 

jaciments arqueològics d'Europa, com la Cova del Bolomor (Tavernes de la 

Valldigna), la Cova del Parpalló o la Cova dels Meravelles (Gandia). La 

importància d'aquests i d'altres jaciments reflecteixen la riquesa del patrimoni 

arqueològic de la comarca de la Safor. 

D’altra banda, hem volgut destacar els títols d’honor i distincions realitzats per 

l’Ajuntament de Gandia, on podem trobar diferents categories com “fill/a 

predilecte/a”, “fill/a adoptiu/va”, “ciutadà/na d’honor”, “ambaixador/a honorari de 

la ciutat de Gandia” o “escut d’or”. Dels 34 títols concedits a diferents 

personalitats il·lustres destacades tant al món de la cultura, com en diferents 

àmbits socials o econòmics, sols hi ha premiada una dona, Remedios Lloret Vila, 

feta filla predilecta al 2017. Aquesta dona és l’única excepció i fou premiada per 

ser la presidenta de l’associació Bunyoleres sense fronteres. 

 

Si ens cenyim exclusivament al títol fill/a predilecte/a, ens trobem amb 7 homes 

front una dona. No obstant, la diferencia és molt major si analitzem la totalitat 

dels títols concedits.  

Homes
87%

Dones
13%

Fill/a predilecte/a
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La invisibilització de les dones en els premis es produeix de forma sistemàtica 

en tots els àmbits de la cultura i des de diferents rames professionals. Per 

exemple, als premis nobels de la ciència del 2017 cap dona fou proposada, de 

fet, als seus 116 anys d’història premis les dones representen sols el 5% dels 

896 premiats. Açò és un exemple del que passa a nivell mundial respecte a les 

dones i les mencions honorifiques a les seues trajectòries professionals. 

5.15. Sanitat 

Pel que fa a la Sanitat,  podem observar com la promoció de la salut s'ha convertit 

en un aspecte clau per a la millora de la qualitat de la vida de les persones. Des 

de l'Ajuntament de Gandia, s’ impulsen una sèrie de  projectes relacionats amb 

la salut i benestar de les persones, per això Gandia pertany des de juliol de 2016 

a la Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables  de la FEMP i recentment s'ha 

adherit a l'Estratègia de Promoció de la Salut i Prevenció en el Sistema Nacional 

de Salut i al projecte de Ciutats Amigables amb els Majors. 

Una ciutat saludable dissenya la seua política sanitària tenint en compte que la 

millora de la salut de la seua població no implica incrementar únicament els 

serveis sanitaris, sinó que té a veure amb els estils de vida, les condicions 

mediambientals i altres mesures polítiques, econòmiques i socials. Per tant, la 

salut, amb una visió àmplia, també afecta polítiques que tenen a veure amb el 

medi ambient, l'esport, els serveis socials i educatius. 

Homes
97%

Dones
3%

Honors i distincions
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Els programes de Promoció de la Salut faciliten que totes les persones 

desenvolupen el seu potencial de salut. Inclou temes relacionats amb l'educació 

sanitària i la prevenció de la malaltia. L'objectiu general d’aquests és la promoció 

d'iniciatives i programes orientats bàsicament al foment i l'adquisició d'hàbits 

saludables en l'àmbit general i especialment en la població escolar. 

Els programes de Promoció de la Salut que ha realitzat l’Ajuntament de Gandia 

són: les Escoles Saludables, l’Educació sanitària per a la ciutat, la Xarxa 

Espanyola de ciutats Saludables i Gent gran, envelliment actiu. Aquesta 

programació abraça diferents àmbits com l’educatiu, la tercera edat i la dona. 

Des d’aquest departament s’han fet diverses campanyes i tallers específics per 

a dones, com el cicle de 4 tallers realitzat al 2017 d’Intel·ligència emocional. 

D’altra banda, també s’han realitzat moltes xarrades i ponències sobre malalties 

que afecten en gran mesura a les dones, com és el cas de la fibromialgia, 

coordinada conjuntament amb els centres de salut pública de Gandia. 

A més a més, deguem esmentar la creació de la Mesa Intersectorial, on es troben 

diferents tècnics i part de la ciutadania, on s’han establert unes línies de treball, 

a través de les propostes ciutadanes i dels tècnics de l’Ajuntament, on es 

concreten una sèrie d’accions que deu desenvolupar cada departament, segons 

les seues competències.  

Continuant amb la perspectiva de gènere, mencionem la celebració de les I 

Jornades de Salut comunitària de Gandia, “teixint territori”, celebrades a abril del 

2018, on es van tractar alguns temes des de la perspectiva de gènere, com 

l’urbanisme per tal de fer una ciutat més inclusiva i saludable, tractant temes com 

els punts negres o perillosos d’una ciutat, les zones verdes tenint en compte la 

opinió de les dones, etc.   

Continuant amb l’àmbit de la salut, parlarem de l’associació La Safor al pit, 

fundada fa 12 anys per una matrona, Ana Gallego. En un primer moment, es va 

crear al Centre de Salut de Corea un taller de lactància menut, i a partir d’aquesta 

experiència un grup de mares i pares va proposar que es creara un espai 

associatiu per tal de poder realitzar més activitats i poder optar amb més ajudes 

econòmiques. Així que donaren el pas, convertint-se en la primera associació de 
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lactància de tota la comarca de la Safor. Aquest tipus d’associació era pionera, 

la gent acudia des de tots els punts de la comarca. Les dones que acudeixen a 

aquesta associació van buscant informació sobre criança, lactància i resoldre els 

seus dubtes al voltant d’aquestes qüestions. Moltes de les dones simplement 

busquen estar amb altres mares i rebre el seu suport. La seua tasca també és 

formativa, a través de xerrades que imparteix el personal sanitari i on s’informa 

des de la perspectiva de la criança respectuosa i donant prioritat a la lactància 

materna. 

Per un altra banda, la presidenta ens informa que a l’associació tracten de 

mentalitzar a les dones de que s’ha d’eliminar el sentiment de culpa quan una 

dona no pot donar el pit, o decideix no donar-lo pel motiu que siga, la qual cosa 

ajuda a que les dones es solidaritzen entre elles i prenguin més control sobre els 

seus cossos. L’associació compta amb una perspectiva molt amplia, tant a nivell 

social com a sanitari, i pretén perdurar a l’espai de Gandia molt de temps.  

Per últim, cal assenyalar que el personal sanitari dels diferents centres de salut 

pública, tant de l’Hospital com d’Urgències, així com les treballadores socials que 

allí treballen, formen part de la Mesa de Coordinació del Protocol contra la 

Violència de Gènere, on s’han establert una sèrie de normes i d’accions a l’hora 

d’atendre casos específics que atempten a la salut de les dones, com la violència 

de gènere. 

5.16.  Esports 

Pel que fa al Servei d'Esports municipal, s’encarreguen de la promoció 

esportiva en la ciutat en totes les seues facetes: esport base, competició, salut, 

recreació, etc. Així com de les propostes de noves instal·lacions i manteniment 

de les existents. Aquest disposa d'un òrgan consultiu format per un 

representant de cada grup polític amb representació municipal i el mateix nombre 

de representants de clubs.  

Les instal·lacions esportives són diverses, Gandia compta amb un poliesportiu 

municipal, pavellons a Beniopa i el Raval, un camp de futbol al Grau de Gandia 

i un altre a Rois de Corella i per últim, un camp de beisbol municipal a la platja 

de Gandia.  
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Des del punt de vista de la inclusió, podem assenyalar com des de Gandia es 

treballa activament per a que totes les persones puguen participar i gaudir de 

l’esport. Podem assenyalar el treball conjunt amb la Fundació Espurna de 

Gandia, on porten celebrant ja 6 “Voltes a peu” per la ciutat. Aquesta volta a peu 

fa un recorregut pel centre històric de Gandia d’uns 1.600 metres, per a persones 

amb discapacitat intel·lectual, i sol comptar amb uns 600 participants. Aquest 

esdeveniment pretén aconseguir una societat més inclusiva i on es pose en valor 

l’esforç de tots els esportistes. D’altra banda, també podem esmentar la “V Run 

for Parkinson”, una carrera solidaria, d’un recorregut de 5 kilòmetres, amb una 

afluència de 600 persones. Aquesta carrera pretén reivindicar aquest col·lectiu 

de persones de dins de la ciutat i la comarca, recaudant fons econòmics per a 

l’Associació de Parkinson Gandia. 

Pel que fa a la perspectiva de gènere, podem esmentar diverses accions en camí 

d’aconseguir la visibilització de les dones en el món de l’esport. Pel que fa a 

l’àmbit del futbol, un terreny encara molt masculinitzat, la Unió Esportiva de 

Gandia, ha col·laborat activament amb l’organització del Campionat d’Espanya 

de futbol femení Sub-16, celebrada en juny del 2018.  

D’altra banda, podem assenyalar com la ciutat de Gandia és una ciutat referent 

en el món de l’esport, concretament en el món del running popular, Gandia 

compta amb dos clubs d’atletisme molt importants, tant a nivell autonòmic com a 

nivell nacional, comptem també amb una escola d’atletisme, esdeveniments 

esportius de gran repercussió, com la mitja marató, la Cursa de la Dona, amb 

una participació d’entre 8.000 i 9.000 persones, on ja s’han fet XI celebracions 

d’aquest gran esdeveniment, per aquests motius s’ha comptat amb Gandia com 

un dels llocs idonis per a promocionar l’esport, concretament l’esport femení. 

Per aquesta raó, destacarem com a Gandia es va fer una quedada 

d’entrenament de running per a corredores de Gandia, dins de la sèrie de 

quedades que es realitzen a diferents ciutats de la Comunitat Valenciana. 

Organitzada en col·laboració amb l’Ajuntament de Gandia, l’organització de 

“Nosaltres Esportistes” i el patrocini de la Diputació de Valencia, aquestes 

quedades es conceben com una activitat completament gratuïta, sent una de les 

novetats de la quarta edició de la carrera “10K fem” del 4 de març a Valencia.  



 

60 
 

5.17. Conclusions diagnòstic 

 

Seguint les indicacions del Manual d’elaboració de Plans Municipals d’Igualtat 

d’Oportunitats, hem agafat aquest esquema on podem observar a través de 

l’anàlisi DAFO, les fortaleses i debilitats, així com les oportunitats i amenaces 

que ens suposen el nostre PMIO.  

En primer lloc, analitzant internament l’Ajuntament de Gandia, podem esmentar 

que ja contem amb una experiència, gràcies als diversos Plans d’Igualtat, d’una 

banda, el Pla municipal aprovat al 2003, així com el Pla d’Igualtat d’Oportunitats 

per als treballadors i treballadores de l’Ajuntament de Gandia, aprovat al 2018. 

Aquest fet ens ha ajudat a tindre clars els nostres objectius i poder posar en 

marxa les accions dels diferents projectes. 

En segon lloc, les TIC per tal de difondre les activitats dels Plans d’Igualtat sens 

dubte són un dels punts forts. Creguem que la tecnologia, junt amb les xarxes 

socials és una de les claus per a difondre els coneixements i apropar-los de 

manera gratuïta, tant a la ciutadania com al personal de l’Ajuntament. D’una 

banda, comptem amb la INTRANET, on es pengen les principals noticies 

respecte als Plans d’Igualtat, així com la web de l’Ajuntament per tal de fer difusió 

dels esdeveniments. A més, a l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, 

dins de la web de l’Ajuntament de Gandia, podem trobar no sols les activitats, 
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sinó tots els documents en format PDF que s’han anat elaborant durant els últims 

anys, com ara el Pacte Ciutadà contra la Violència Masclista, les persones i 

entitats que formen part d’aquest, així com els diversos Plans que publicarem en 

la web, per tal de que siguen accessibles per a tothom.  

Pel que fa a la formació específica en matèria d’igualtat, actualment, a l’àrea 

d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives, comptem amb un equip format en la 

matèria, a través de diferents professionals, formades tant en la perspectiva de 

gènere com en el tractament específic a les víctimes de violència de gènere. Fruit 

del Pla intern de l’Ajuntament, s’ha fet una programació de formació específica 

en gènere per al personal de l’Ajuntament, contemplada en les accions a realitzar 

en el Pla, vigent fins al 2020. 

Totes aquestes qüestions evidencien el desig del canvi  i l’aposta ferma cap a la 

igualtat de gènere tant en la esfera pública com en la esfera privada.  

Pel que fa a les oportunitats, podem esmentar com Gandia compta amb una 

ciutadania activa i participativa en les qüestions de gènere. Els fets ho avalen, 

tant en les diverses concentracions feministes realitzades durant el 2017 i 2018, 

amb una resposta magnífica per part de la ciutadania, així com per la participació 

activa i reivindicativa de les diferents associacions presents en la ciutat.  

Pel que fa a les possibilitats d’obtenir algun tipus de finançament o ajuda 

econòmica per poder portar endavant les accions del Pla, l’Ajuntament de 

Gandia, s’ha subscrit a diverses convocatòries publicades per la Generalitat 

Valenciana i la Diputació de València, on ens comprometem per treballar per la 

Igualtat i la Lluita contra la Violència de Gènere, a través dels nostres diversos 

Plans d’Igualtat, així com del nostre Protocol per a la lluita contra la violència de 

gènere, per part dels diferents professionals.  

L’Ajuntament de Gandia per tant, compta amb una amplia xarxa d’entitats i 

recursos per fer front els nostres propòsits en camí de la igualtat real entre dones 

i homes.  

En quan a les debilitats, podem assenyalar que una de les principals carències 

és la falta de comunicació interna entre els diferents tècnics de l’Ajuntament, lo 

que suposa en algunes ocasions perdre punts de vista interessants que deurien 
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ser integrats en les programacions anuals. A més, un altre punt dèbil és la pèrdua 

d’instruments d’actuació, com fou el tancament de la Casa de la dona, una entitat 

que funcionava i aconseguia aglutinar a les dones, per tal de debatre i tindre un 

lloc de reunió feminista.  

Pel que fa a les amenaces actuals, deguem assenyalar que el teixit associatiu 

femení de Gandia és molt major, tal i com hem pogut observar al punt 12. 

Aquesta qüestió posa en perill el futur de l’activisme de Gandia, i caldrà buscar 

noves estratègies per tal de que la gent més jove recupere l’esperit i la lluita 

social, a través de les associacions.  

Una de les altres amenaces és el finançament, tal i com hem vist al punt 2, el 

pressupost de l’Ajuntament de Gandia destinat a la igualtat de gènere, en els 

últims anys s’ha vist agreujat per la crisi econòmica, i a més a més, és 

considerablement menor que altres departaments. Sense una bona dotació 

econòmica no seran possible realitzar-se els programes i accions que exposem 

al Pla d’Igualtat, ni podrem comptar amb una adequada col·laboració 

especialitzada de professionals que ens ajuden a portar endavant jornades i 

accions d’interès ciutadà.  



 

 
 

6. ÀREES D’ACCIÓ DEL PMIO 

El  PMIO es pot organitzar en diferents àrees d’intervenció, incloent-hi objectius 

i mesures concretes d’actuació en cada una d’aquestes, en funció de les 

característiques i l’organització del municipi de Gandia. 

Les àrees a treballar poden ser diverses, atenent al diagnòstic, a la necessitat de 

prioritzar el més urgent, o a aquells àmbits en què s’haja detectat una major 

bretxa de gènere. També poden ser diverses depenent dels recursos i mitjans 

en els que podem comptar al municipi, per tal d’executar el pla de treball que 

resultarà de l’elaboració d’aquest Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats.  

A continuació exposem una fitxa, com a exemple del que deurà treballar la 

Comissió d’Igualtat:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FITXA D’ACCIÓ 

 

ÀREA: Cada un dels àmbits en què s’ha de treballar basant-se en els 

resultats del diagnòstic. 

OBJECTIUS: Què cal aconseguir en cada àrea per a transformar la 

realitat analitzada i les desigualtats detectades. 

ACCIONS: Cada una de les actuacions que han de posar-se en marxa 

per a aconseguir els objectis establerts. 

RECURSOS I ÀREES IMPLICADES: Quins recursos caldrà destinar 

a cada una de les accions posades en marxa (materials, econòmics, 

humans) i quines àrees municipals o departaments s’implicaran en la 

realització d’aquestes accions. 

TEMPORALITZACIÓ: En funció del període de vigència del pla, 

s’establiran els terminis per a la posada en marxa de les distintes 

actuacions proposades. 

INDICADORS DE RESULTAT: Cada acció duta a terme ha de tindre 

un seguiment i una avaluació de resultats, per a això es concretaran 

les ferramentes necessàries per a la seua realització. Aquests 

mateixos indicadors serveixen per a anar adaptant i modificant el pla 

en funció de la realitat canviant del municipi. 
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A través d’aquestes fitxes, podrem classificar les diferents accions, classificades 

per àrees d’acció en les que anem a treballar, establint una sèrie d’objectius 

concrets que ens guiaran a l’hora de posar-les en marxa. D’altra banda, és 

necessari esclarir quin tipus de recursos són necessaris, així com també 

designar els responsables de les àrees implicades de l’Ajuntament de Gandia. 

Un dels punts claus d’aquestes fitxes són determinar la temporalització, es a dir, 

el període en el que es realitzaran les accions, que com observarem a 

continuació, poden també anar recollides en un calendari, on s’estimen els 

propers anys de vigència del Pla d’Igualtat. Un exemple seria el següent 

cronograma: 

 

Per últim, els indicadors ajudaran a la Comissió d’Igualtat a poder fer el 

seguiment i avaluació dels resultats obtinguts de cada acció. A continuació, 

pasarem a presentar les diferents àrees d’acció en les que s’emmarca aquest 

Pla Municipal. A través de cadascuna de les àrees tractarem de proposar una 

sèrie d’accions per tal de que es desenvolupen al llarg de període en el que es 

posarà en marxa aquest Pla, des del 2018 fins al 2021. 
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6.1. Àrea d’Apoderament 

L’apoderament és un factor fonamental per a aconseguir la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes. Quan les dones estan apoderades poden exigir els seus 

drets, exercir lideratges, tindre una independència tant econòmica com social i 

aprofitar les oportunitats d’educació i ocupació per al seu desenvolupament.  

D’una banda, un dels elements fonamentals per a que les dones arriben a 

aconseguir la seua autonomia econòmica és l’ocupació laboral. Per aquesta raó, 

és necessari tindre una visió integral que comprenga tant el treball productiu amb 

remuneració econòmica, com el reproductiu sense remuneració econòmica i que 

tradicionalment han desenvolupat les dones.  

La igualtat de gènere sols s’aconseguirà reconeguent el valor social i econòmic 

del treball gratuït de les dones, i amb un repartiment equitatiu entre dones i 

homes d’ambdós treballs: el productiu i el reproductiu. En aquest sentit, la 

funció dels ajuntaments és fonamental, ja que són les administracions més 

pròximes a la ciutadania, i tenen la possibilitat d’incidir sobre els comportaments, 

valors, actituds i capacitats que fomenten la coresponsabilitat. Com a gestors de 

mesures de formació ocupacional i d’accés a l’ocupació, estan en una 

situació privilegiada per a la posada en marxa de mesures que fomenten la 

igualtat de dones i homes en l’àmbit econòmic. Una altra ferramenta per a 

fomentar el seu apoderament és facilitar a les dones l’accés a un habitatge 

digne que els puga permetre una vida independent i autònoma, per a superar 

els rols i estereotips que encara es mantenen en la nostra societat com és la 

dependència econòmica de la parella, tenint especial consideració a dones que 

pateixen violència de gènere, famílies monoparentals, amb diversitat funcional, 

en situació d’exclusió social, etc. 

❖ OBJECTIU GENERAL:  Aconseguir que les dones s’apoderen a través 

de tots els àmbits, tant a l’esfera pública com la privada. 

❖ OBJECTIUS ESPECIFICS: posar en valor el treball reproductiu i 

aconseguir l’equitat en aquest àmbit, sensibilització ciutadana respecte a 

les diferències de poder entre dones i homes, augmentar les possibilitats 

de reinserció laborals femenines, formació i sensibilització en matèria 

d’igualtat i acabar amb la bretxa tecnològica de gènere. 
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ACCIONS:  

ACCIÓ 1 

Realització de cursos d’iniciació en la igualtat, per a dones 
en situació d’especial vulnerabilitat (com víctimes de 
violència de gènere, exclusió social o dependència).  

Calendarització 3 mesos 

Responsables Agent d’Igualtat i Treballadores Socials del Grau 

Indicadors Nº de persones assistents al curs 

 Impacte d’aquest curs 

 Nº de contractacions arrel d’aquesta acció 

 

ACCIÓ 2 
Informació i assessorament a empreses sobre Plans 
d’Igualtat 

Calendarització Permanent 

Responsables Agent Igualtat 

Indicadors Nº d’empreses que sol·liciten informació sobre P.I. 

 Nº de documents i informació que poden aportar 

 Nº de empreses que han realitzat finalment el Pla d’Igualtat 

 

ACCIÓ 3 Realització de cursos per a dones emprenedores  

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat, tècnica Relacions Laborals 

Indicadors Nº de dones inscrites al curs 

 Impacte del curs en les dones 

 Grau de satisfacció amb la informació aportada 

 

ACCIÓ 4 
Desenvolupar programes de formació en les TIC per a 
dones 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat  

Indicadors Nº de cursos realitzats  

 Nº de dones inscrites als cursos 

 Impacte del curs en la vida de les dones 
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ACCIÓ 5 

Establir mecanismes que faciliten l’accés a habitatges de 
lloguer social a les dones especialment vulnerables 

Calendarització Permanent  

Responsables Benestar Social 

Indicadors Estudiar el nº de sol·licituds a habitatges de lloguer social 

 Assenyalar nº d’habitatges de lloguer social disponibles a 
Gandia  

 Estudiar nº de dones en situació d’especial vulnerabilitat (V.G.) 

 

ACCIÓ 6 Tallers d’autonomia personal per a dones 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat  

Indicadors Nº de dones en el curs 

 Grau de satisfacció 

 Impacte del curs en la autonomia de les dones 

 

6.2. Àrea Participació i Associacionisme 

La participació ciutadana en la vida del municipi i també la interacció entre 

l’Ajuntament i les associacions és fonamental, tant per a conèixer les seues 

necessitats i problemes com per a establir les línies d’actuació de la localitat. 

Donada la diversitat que existeix, és important la incorporació de la perspectiva 

de gènere en les activitats de totes les associacions del municipi. És necessari 

arreplegar les seues aportacions, especialment les de les associacions de 

dones, com a interlocutores necessàries per a la defensa dels seus interessos i 

promoció de la igualtat en l’àmbit d’actuació de l’entitat local. 

• OBJECTIU GENERAL:  enfortir el teixit participatiu i associatiu 

• OBJECTIUS ESPECIFICS: promoure la participació de les associacions 

de dones, fomentar la participació de les dones en la vida pública, 

afavorint la participació en tots els àmbits socials i polítics. Promocionar 

les activitats de les associacions.  

 

 

ACCIONS:  
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ACCIÓ 1 Dinamitzar el Consell de la Dona 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Estudiar el nº de reunions realitzades fins ara 

 Nivell de satisfacció amb el Consell de la Dona 

 Assenyalar les principals necessitats  

 

ACCIÓ 2 
Formació i conscienciació a través de jornades que 
fomenten la participació de les dones en les associacions  

Calendarització 2 mesos 

Responsables Comissió d’Igualtat i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de jornades, xarrades o tallers realitzats 

 Estudiar les principals carències i necessitats  

 Grau de satisfacció de les dones en l’espai associatiu 

 

ACCIÓ 3 
Incorporar la perspectiva de gènere en les activitats que 
realitzen les associacions 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat i Comissió d’Igualtat  

Indicadors Estudiar el nº d’activitats realitzades  

 Assenyalar les activitats amb perspectiva de gènere 

 Impacte de les activitats a la vida de les dones  

 

ACCIÓ 4 Reobrir la Casa de la Dona 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Estudi de la situació anterior de la Casa de la Dona 

 Assenyalar les possibilitats reals que hi ha per a obrir-la de 
nou  

 Nº de associacions interessades en aquesta acció 

 

 

 

 

 

ACCIÓ 5 
Tallers formatius de gènere per a les associacions de 
dones 



 

69 
 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de persones que han realitzat el curs 

 Nivell de satisfacció respecte a aquesta formació 

 

ACCIÓ 6 
Promoure la participació de les associacions de dones 
en les Juntes de districte 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat i Participació ciutadana 

Indicadors Nº de dones participants a les Juntes de districte 

 Anàlisis de les Juntes i la participació de les dones 

 Nº de xarrades informatives sobre la importància de les 
Juntes 

 

ACCIÓ 7 
Tallers d’iniciació al món digital i Internet per a les 
dones de les associacions  

Calendarització 5 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de dones inscrites a aquest curs 

 Impacte real del taller a les dones 

 Grau de satisfacció amb el curs   

 

ACCIÓ 8 
Organitzar trobades per a promocionar les associacions 
de dones i altres entitats municipals on participen de 
forma massiva les dones, promovent la igualtat 

Calendarització II Fira de les Dones, 27 d’octubre 

Responsables Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives i Polítiques 
Econòmiques i de la Innovació. 

Indicadors Nº d’associacions que han participat 

 Grau de satisfacció 

 Impacte (augment de sòcies) en les associacions 

 

6.3. Àrea de Conciliació 

L’Ajuntament de Gandia, així com la resta d’entitats, empreses, associacions i 

agents socials, deuen eliminar els estereotips que continuen focalitzant les 

mesures de conciliació majoritàriament en les dones.  

En aquesta àrea l’objectiu ha de ser doble: d’una banda fomentar canvis i actituds 

en la població que propicien una nova forma de concebre la conciliació, i d’altra 
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banda, fomentar la coresponsabilitat, promovent la distribució igualitària de l’ús 

del temps entre les distintes esferes de la vida de dones i homes. 

❖ OBJECTIU GENERAL:  Conscienciar a la ciutadania en els valors de la 

conciliació i la coresponsabilitat entre els sexes.  

❖ OBJECTIUS ESPECIFICS: sensibilitzar sobre conciliació i les 

desigualtats encara existents entre els sexes, estudiar quina és la situació 

actual en el món laboral en aquest aspecte, aconseguir una organització 

laboral més flexible. 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Formació sobre les desigualtats i obstacles que a 
travessen les dones en l’àmbit laboral.  

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Estudiar la situació actual en el món laboral respecte a la 
conciliació laboral. 

 Nº de xarrades realitzades 

 Impacte de l’activitat 

 

ACCIÓ 2 Formació en els centres educatius sobre conciliació 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de tallers realitzats 

 Impacte dels tallers 

 Valoració dels tallers 

 

ACCIÓ 3 
Elaborar una Guia de Recursos que faciliten la 
conciliació 

Calendarització 4 mesos 

Responsables Comissió d’Igualtat i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de recursos disponibles a Gandia 

 Nº de Guies creades 

 Difusió de la Guia 

 

 

ACCIÓ 4 
Jornades de sensibilització i informació sobre mesures 
de conciliació existents 

Calendarització 2 mesos 
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Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de tallers realitzats 

 Nº de persones assistents  

 Grau de satisfacció amb aquesta formació 

 

ACCIÓ 5 
Fomentar la creació de recursos per a l’atenció de la 
infància, majors i dependents 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat, Benestar Social, Sanitat 

Indicadors Nº de recursos existents 

 Nº de recursos incrementats  

 Grau de coneixement ciutadà dels recursos 

 

ACCIÓ 6 
Fomentar la creació de Bancs del Temps entre la 
ciutadania 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat, Benestar Social, Sanitat 

Indicadors Nº de persones/associacions interessades  

 Informació donada sobre Bancs del temps  

 Grau de coneixement ciutadà dels recursos 

 

6.4. Àrea de Cultura 

Tal i com assenyala la UNESCO, a l’informe sobre la igualtat de gènere i la 

cultura, la igualtat de participació, l’accés i contribució a la vida cultural de les 

dones i els homes és un dret humà, a més d’un dret cultural. Deguem assenyalar 

que l’accés a la cultura es troba a sovint restringit o obstaculitzat per a certs grups 

socials, particularment a les dones i xiquetes de múltiples punts del món. Des 

d’una perspectiva general sobre l’anàlisi de la situació social de les dones és 

evident que hi ha una realitat cultural en què encara continuen estant presents 

models i estereotips discriminatoris. Encara perviuen massa barreres que 

impedeixen l’acostament de les dones a les manifestacions culturals i artístiques. 

Com ja hem vist a través del diagnòstic, la cultura és un dels motors de la ciutat 

de Gandia. Per aquesta raó, creguem necessari incorporar la perspectiva de 

gènere en tota al seua oferta cultural i esdeveniments, per tal de garantir una 

sèrie d’accions que donen el mateix valor a dones i homes. Lamentablement, les 

dones han estat silenciades a través de la història, i a sovint la cultura sols ha fet 
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ressò dels personatges il·lustres i cultes masculins, obviant i condemnat a la 

invisibilitat a la meitat de la humanitat. A través del Pla Municipal d’Igualtat 

d’Oportunitats tractarem de proposar unes accions que promoguen la cultura a 

través de l’equitat de gènere. 

❖ OBJECTIU GENERAL:  Que l’oferta cultural de Gandia siga un punt de 

referència en la igualtat d’oportunitats entre dones i homes. 

❖ OBJECTIUS ESPECIFICS: garantir major protagonisme de les dones en 

l’oferta cultural de Gandia, promoure una participació igualitària, recuperar 

la Història de les dones de Gandia, fomentant una visió cultural no sexista 

i apostant per la igualtat i la feminisme.   

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Concurs per a fomentar la creació literària femenina  

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat, Cultura i Biblioteques 

Indicadors Nº de participants  

 

ACCIÓ 2 
Difusió del llenguatge inclusiu en tots els 
esdeveniments 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat i Lingüística  

Indicadors Nº de informació revisada i corregida 

 Llenguatge des de la perspectiva de gènere 

 

ACCIÓ 3 
Investigar les aportacions històriques i culturals de les 
dones de Gandia 

Calendarització 4 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de dones estudiades 

 Volum d’informació que trobem per a realitzar la 
investigació 

 Facilitats i punts dèbils de la investigació 

 

ACCIÓ 4 Jornades sobre la història de les dones a Gandia 

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de jornades realitzades 
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 Grau d’impacte per a la ciutat 

 

ACCIÓ 5 
Elaborar un registre de la participació de les dones en 
les activitats culturals del municipi 

Calendarització Permanent 

Responsables Cultura, coordinació amb l’Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº d’esdeveniments que s’han realitzat a Gandia 

 Nº d’esdeveniments on les dones són les protagonistes 

 Nº d’esdeveniments on les dones són les autores 

 

ACCIÓ 6 
Elaborar un catàleg de la bibliografia feminista que hi 
ha a les biblioteques públiques 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Biblioteques i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de llibres feministes i/o amb perspectiva de gènere 

  Nº de llibres que s’han incorporat a la Biblioteca d’aquesta 
temàtica 

 

ACCIÓ 7 
Impulsar la presència de les dones en els jurats per a la 
concessió de premis en l’àmbit de la cultura 

Calendarització Permanent 

Responsables Cultura 

Indicadors Nº de jurats que hi ha per als diferents esdeveniments 

  Nº de dones participants en aquests jurats  

 

ACCIÓ 8 
Analitzar des de la perspectiva de gènere les persones 
premiades en l’àmbit de la cultura 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat i Cultura 

Indicadors Nº de persones premiades 

 Desagregar aquesta informació per sexes  

 

6.5. Àrea de Coeducació 

L’educació és un dels mitjans mes útils per a aconseguir la igualtat entre els 

gèneres. Es constitueix com un dels principals agents de poder integrador de 

nous valors i percepcions, a través de la qual es construeixen els fonaments 

bàsics del nostre sistema social. Tal i com ens diu la Constitució Espanyola a 

l’article 27: “L'educació té per objecte el ple desenvolupament de la personalitat 

humana en el respecte als principis democràtics de convivència i als drets i 

llibertats fonamentals”. 
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Educar en igualtat és condició necessària i imprescindible perquè les 

potencialitats individuals de dones i homes es desenvolupen  com cal. El factor 

educatiu es converteix així en un marc bàsic per a consolidar les bases d’una 

convivència pacífica, regulació positiva de conflictes, respostes cooperatives i en 

igualtat d’oportunitats. 

Per aquesta raó, creem que és molt necessari garantir una educació lliure 

d’estereotips sexistes, que ens marquen i diferencien pel nostre sexe des del 

mateix moment en que naixem.   

❖ OBJECTIU GENERAL:  Visibilitzar i potenciar en l’àmbit educatiu i privat 

la coeducació, basada en la igualtat i el respecte.  

❖ OBJECTIUS: Sensibilitzar i formar en coeducació a la població i corregir 

les desigualtats, combatent el sexisme instaurat al món de la educació.  

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Campanyes en els centres educatius per a la iniciació 
a la perspectiva de gènere i la igualtat d’oportunitats 

Calendarització 3 mesos  

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Nº de centres educatius visitats 

 Grau de repercussió 

 

ACCIÓ 2 Campanyes sobre els joguets no sexistes 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Agent d’Igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Nº de centres educatius visitats 

 Grau de repercussió 

  

 

ACCIÓ 3 
Tallers sobre llenguatge inclusiu i no sexista tant per a 
l’alumnat com per al professorat 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de tallers realitzats 

 Nº d’assistents  

 Impacte obtingut dels tallers 
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ACCIÓ 4 
Campanyes i conscienciació ciutadana per a combatre 
estereotips de gènere 

Calendarització 1 mes 

Responsables Comissió d’Igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Impacte social obtingut 

 

ACCIÓ 5 
Enquestes anònimes per a l’alumnat per tal de saber 
el grau de conscienciació en igualtat 

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’igualtat 

Indicadors Nº d’enquestats 

 Resultats obtinguts 

 

ACCIÓ 6 
Promoció d’esdeveniments en matèria LGTBI i del 
treball de les associacions 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’igualtat i Comissió d’Igualtat 

Indicadors Nº d’esdeveniments realitzats 

 

ACCIÓ 7 
Foment de l’elaboració de Plans d’Igualtat als centres 
educatius  

Calendarització Permanent 

Responsables Agent Igualtat 

Indicadors Nº de centres amb Plans d’Igualtat 

 Nº de consultes de centres sobre Plans d’Igualtat  

 

ACCIÓ 8 
Campanyes de difusió dels recursos municipals 
existents per a combatre el masclisme, violència de 
gènere i el sexisme  

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Nº de recursos municipals existents 

 Nº de vies i mitjans de difusió dels recursos 

6.6. Àrea de Comunicació no Sexista 

Els mitjans de comunicació exerceixen un paper essencial en la consecució de 

la igualtat de gènere i la promoció del paper de les dones en la societat. 

Juntament amb els principals agents socialitzadors com són l’escola i la família, 
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els mitjans de comunicació i la publicitat tenen una gran responsabilitat, tant pel 

que fa al llenguatge utilitzat com en la imatge pública que es transmet de les 

dones. Un tractament igualitari en el discurs mediàtic contribueix no sols a 

Visibilitzar les dones sinó a fomentar la igualtat en molts altres àmbits. Per tant, 

és necessari que el llenguatge dels mitjans de comunicació es faja ressò dels 

procediments lingüístics encaminats a evitar la discriminació per raó de sexe.  

Aquest llenguatge pot ocultar-les, discriminar-les i fins i tot denigrar-les. Per 

contra, un tractament igualitari en el discurs mediàtic pot contribuir, no solament 

a visibilizar-les, sinó a accelerar l'avanç cap a la igualtat en molts altres àmbits. 

És, doncs, necessari que el llenguatge periodístic es faça ressò dels 

procediments lingüístics encaminats a evitar la discriminació per raó de sexe, ja 

que d'aquesta forma s'afavoreix la presa de consciència i es contribueix a animar 

sensibilitats en honor d'una societat més igualitària. 

Aquesta àrea de treball arreplega objectius dirigits perquè els mitjans de 

comunicació utilitzats contribuïsquen a transmetre una imatge igualitària 

d’homes i dones, i al seu torn fomenten el compromís per la igualtat de 

l’Ajuntament. 

❖ OBJECTIU GENERAL:  Aconseguir la difusió d’una comunicació lliure de 

prototips, així com de llenguatge i imatges sexistes.  

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS: Promoure campanyes per al bon ús d’imatges 

i llenguatge inclusiu i respectuós. Promocionar activitats en matèria 

d’igualtat que es realitzen, tant les que vinguin promogudes de 

l’Ajuntament com d’altres que es realitzen a la ciutat. Ser un referent en 

comunicació des de la perspectiva de gènere 

 

 

 

 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Difusió de les accions amb perspectiva de gènere 
realitzades des de l’Ajuntament de Gandia, a través de 
diferents mitjans de comunicació 

Calendarització Permanent 
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Responsables Comissió d’Igualtat, Premsa i Informàtica 

Indicadors Estudiar els diversos mitjans de comunicació des de la 
perspectiva de gènere 

 Nº d’accions promocionades des d’aquests mitjans 

 

ACCIÓ 2 
Promoure la participació paritària entre homes i dones 
als mitjans de comunicació locals. 

Calendarització Permanent 

Responsables Mitjans de comunicació, Comissió d’Igualtat 

Indicadors Nº de dones i homes en llocs de responsabilitat als mitjans 
de comunicació 

 

ACCIÓ 3 
Revisió del llenguatge que s’utilitza als mitjans de 
comunicació, promovent un llenguatge inclusiu i des de 
la perspectiva de gènere 

Calendarització  Permanent 

Responsables Comissió d’Igualtat i Mitjans de comunicació 

Indicadors Nº de correccions realitzades en el llenguatge habitual  

 Nº de mesures emprades pels mitjans de comunicació  

 

ACCIÓ 4 
Eradicar qualsevol  estereotip o rols de gènere, tant en 
les imatges, informació o anuncis que es publiquen. 

Calendarització Permanent 

Responsables Comissió d’Igualtat i premsa 

Indicadors Estudiar els anuncis, imatges o informació que es publiquen 

 Nº de consultes elaborades a la Comissió d’Igualtat 

 

 

 

 

 

ACCIÓ 5 
Publicar el PMIO en la web de l’Ajuntament per a fer-lo 
visible a la ciutadania. 

Calendarització Permanent 

Responsables Informàtica 
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Indicadors Nº de consultes al PMIO 

 Publicitat i difusió del PMIO 

 

ACCIÓ 6 

Habilitar una bústia de suggeriments en matèria 
d’igualtat per a arreplegar propostes de cara a possibles 
accions futures i/o millorar les presents. 

Calendarització Permanent 

Responsables Informàtica 

Indicadors Nº de suggeriments 

 Promoció de la bústia de suggeriments  

 

ACCIÓ 7 

Dissenyar i difondre un decàleg de recomanacions i 
pautes per a evitar l’ús d’imatges sexistes que atempten 
contra la dignitat de les dones en els mitjans de 
comunicació i difusió local 

Calendarització 5 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat i Comissió d’Igualtat 

Indicadors Nº de recomanacions i pautes a seguir 

 Nº de consultes realitzades a aquesta guia  

 

ACCIÓ 8 

Conferències i jornades entorn a la comunicació sexista 
i els estereotips, i quina influencia tenen aquests en la 
nostra societat i pensament 

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de conferències i jornades realitzades 

 Impacte social  

 

 

 

6.7. Àrea de Salut 

L’estat de la salut és un dels indicadors que mesuren l’evolució de la qualitat de 

vida d’una societat, la qual depèn de les circumstàncies que ens rodegen i està 

condicionada per aquestes i per la percepció que en tenim. No obstant, el 
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concepte de salut engloba totes aquelles necessitats fonamentals d’una persona, 

i no sols el concepte de malaltia o l’absència d’aquesta.  

El Pla d’Igualtat en aquesta àrea de salut  pretén abordar-la  des d’una visió 

integral: física, psíquica i social, i sobretot des de la perspectiva de gènere. Açò 

implicarà un plantejament interdisciplinari, tenint en compte les distintes edats i 

moments vitals pels quals travessen les dones i incidint en el camp de la 

informació, formació i previsió, i estarà dirigida a millorar i pal·liar tots aquells 

problemes de salut derivats directament de la discriminació de gènere o 

provocats per processos especials de vulnerabilitat per raó de sexe. 

La perspectiva  de gènere es torna de vital importància ja que les dones, pel rol 

implícit que han degut de desenvolupar a conseqüència de les tradicions 

socioculturals, han adoptat un paper rellevant en quant a la salut i la família. Les 

dons solen ser, en la gran majoria, cuidadores de les persones dependents de la 

família, ja siguen criatures com persones majors o malaltes. Per tant, aquest 

també és un punt important que cal abordar-lo des d’aquest PMIO.  

❖ OBJECTIU GENERAL:  Valorar les necessitats específiques que tenen 

les dones en l’àmbit de la salut. 

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS:  Visibilitzar la situació de les dones com a 

cuidadores, degut als rols imposats socioculturalment i millorar el benestar 

de les dones de la ciutat de Gandia, a través d’assenyalar les mancances 

que hi existeixen en els serveis de salut específics per a dones.  

 

 

 

 

 

 

 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Promoure la recollida de dades i estudis de patologies 
que afecten de forma especial a les dones 

Calendarització Permanent 

Responsables Professionals sanitaris  

Indicadors Nº d’estudis realitzats 
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 Impacte d’aquestes patologies a les dones 

 

ACCIÓ 2 
Impulsar estratègies de prevenció, detecció i 
tractaments per a aquelles malalties que afecten a les 
dones 

Calendarització Permanent 

Responsables Professionals sanitaris, àrea sanitat de l’Ajuntament 

Indicadors Nº d’activitats promogudes per a la prevenció i detecció 
de malalties que afecten a els dones 

 

ACCIÓ 3 
Tallers de sensibilització i prevenció sobre malalties 
com anorèxia i bulímia 

Calendarització  Al menys 1 vegada al any 

Responsables Sanitat i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Grau de difusió als centres escolars 

 Nº de campanyes realitzades 

 

ACCIÓ 4 
Campanyes de sensibilització sobre malalties de 
transmissió sexual, als centres escolars. 

Calendarització Al menys 1 vegada al any 

Responsables Sanitat i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Grau de difusió als centres escolars 

 

ACCIÓ 5 
Conferències que aborden temes que afectes 
especialment a les dones: fibromialgia, osteoporosis, 
alteracions menstruals, etc. 

Calendarització Al menys 1 vegada al any 

Responsables Sanitat i col·laboració amb Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de conferències realitzades 

 Nº d’assistents  

 

 

ACCIÓ 6 
Difusió d’associacions especialitzades per a dones en 
l’àmbit de la salut. 

Calendarització Permanent 

Responsables Informàtica, Comissió d’Igualtat i Sanitat 

Indicadors Nº d’associacions especialitzades per a dones en àmbit 
de la salut 
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 Nº d’activitats de difusió d’aquestes 

 

ACCIÓ 7 
Incorporar la perspectiva de gènere en els tallers, 
publicacions, cursos, xarrades, etc., que es duguin a 
terme per a la promoció de la salut. 

Calendarització Permanent 

Responsables Sanitat i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de tallers, publicacions, cursos etc. Amb perspectiva 
de gènere 

 

6.8. Àrea Econòmica i Laboral 

Per al bon funcionament de la ciutat, resulta imprescindible incloure la 

perspectiva de gènere en l’àrea econòmica. Incloure estratègies comunitàries en 

matèria d’igualtat entre dones i homes en la vida econòmica de Gandia significa 

analitzar i estudiar la situació del mercat laboral, la taxa d’ocupació i d’atur i les 

diferencies de salaris, desagregant la informació per sexes.  Com hem pogut 

observar en el diagnòstic, les dades ens parlen de que les dones es troben en 

una situació molt més precària que els homes, ja que no sols es troben amb més 

obstacles per a poder trobar feina, sinó que es troben en una escala d’inferioritat 

jeràrquica, respecte als llocs. Per aquesta raó, a través del Pla Municipal 

d’Igualtat d’Oportunitats de Gandia, tractarem d’impulsar una sèrie d’accions que 

milloren les condicions de les dones i que puguen obtenir una millor autonomia 

econòmica i aconseguir així un major apoderament.  

D’altra banda, esmentarem com a dia de hui hi ha moltes feines considerades 

“de dones” o “d’homes”, segons els estereotips de gènere que ens han calat 

profundament en el nostre imaginari. L’àrea econòmica i laboral pretendrà lluitar 

també contra tots aquests prejudicis.  

❖ OBJECTIU GENERAL: Potenciar la participació de les dones en l’àrea 

econòmica i laboral de la ciutat. 

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS: Eliminar les desigualtats que perduren en 

l’àmbit laboral entre dones i homes, facilitant els mitjans i recursos en la 

reincorporació al món laboral de les dones. així com afavorir i promocionar 

u na igualtat laboral no sexista en les empreses de Gandia. 
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ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Promoure la creació i desenvolupament de xarxes 
empresarials de dones que afavoreixen l’intercanvi 
de formació, informació i experiències. 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº d’empreses contactades 

 Nº de dones al capdavant d’empreses 

 Assenyalar les polítiques d’igualtat que presenten 

 

ACCIÓ 2 
Programes especials per a integrar sociolaboralment a 
les dones en una situació més precària i vulnerable 
(especialment en les víctimes de violència de gènere). 

Calendarització 6 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat i URBALAB 

Indicadors Nº d’activitats realitzades per a la integració sociolaboral 

 Nº de dones inscrites en els cursos 

 Impacte obtingut d’aquestes activitats 

 

ACCIÓ 3 
Informació i assessorament a empreses en la 
elaboració dels Plans d’Igualtat. 

Calendarització Permanent 

Responsables Agent d’Igualtat 

Indicadors Nº d’empreses assessorades 

 Grau de promoció dels Plans d’Igualtat d’empresa 

 Nº d’empreses de Gandia amb Plans d’Igualtat 

 

ACCIÓ 4 
Informació sobre bones pràctiques en la contractació 
laboral en igualtat d’oportunitats entre dones i homes 

Calendarització Permanent 

Responsables Tècnica Relacions laborals àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de bones pràctiques de les empreses 

 

 

 

ACCIÓ 5 
Cursos i tallers per a dones emprenedores 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Tècnica RRLL de l’àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de cursos i tallers realitzats 

 Nº de dones inscrites 
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 Impacte dels cursos en la ciutadania 

 

ACCIÓ 6 
Orientació laboral a dones des de, de forma gratuïta i 
personalitzada. 

Calendarització Permanent 

Responsables l’àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives 

Indicadors Nº de dones assessorades laboralment 

 

ACCIÓ 7 
Anàlisis de la realitat socioeconòmica de Gandia, per a 
futures accions. 

Calendarització Informe anual  

Responsables Comissió d’Igualtat 

Indicadors Nº de dones aturades, salari mitjà, sectors més 
desocupats, etc. 

 

ACCIÓ 8 
Tallers de conscienciació sobre la desmitificació 
d’estereotips en el món laboral. 

Calendarització 1 mes  

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de tallers realitzats. 

 Nº d’assistents  

 

6.9. Àrea de Prevenció de Violència de Gènere 

La violència de gènere és el símbol més brutal de la desigualtat existent en la 

nostra societat. Es tracta d’una violència dirigida a les dones pel fet mateix de 

ser-ho, on es troben en una situació de manca dels drets humans, de llibertat, 

falta de respecte i anul·lades en la seua capacitat de decisió davant les seues 

vides. L’Ajuntament de Gandia es declara contra la violència de gènere, ja que 

constitueix un dels atacs més flagrants a drets fonamentals com la llibertat, la 

igualtat, la vida, la seguretat i la no-discriminació proclamats en la nostra 

Constitució. Tal i com hem vist en el marc legal, d’acord amb el que disposa 

l’article 9.2 de la Constitució, tenim l’obligació d’adoptar mesures d’acció positiva 

per a fer reals i efectius aquests drets, removent els obstacles que impedeixen o 

dificulten la seua plenitud. A més, les situacions de violència sobre la dona 

afecten també als/les menors que es troben dins del seu entorn familiar. La Llei 

7/2012, de 23 de novembre, de la Generalitat, Integral contra la Violència sobre 
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la Dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana, adopta mesures integrals per a 

l’eradicació de la violència sobre la dona, oferint protecció i assistència tant a les 

dones víctimes d’aquesta com als seus fills i filles menors i/o persones subjectes 

a la seua tutela o acolliment, i també els mesures de prevenció, sensibilització i 

formació amb la finalitat d’implicar tota la societat. 

L’Ajuntament de Gandia va signar el Pacte Valencià contra la Violència de 

Gènere el passat 2017, per tant deguem d’acompanyar aquest Pla d’una sèrie 

d’accions que garantisquen aquest canvi en la societat i la lluita contra aquesta 

lacra.  

❖ OBJECTIU GENERAL: Fer de Gandia una ciutat més segura i lliure de 

violències masclistes. 

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS: Aconseguir una ciutat més igualitària i justa, 

augmentant la sensibilització i formació ciutadana respecte a la violència 

de gènere. Millorar la informació a la ciutadania dels diferents recursos 

que hi ha a la ciutat a través de campanyes, així com fer promoció de les 

activitats i associacions especialitzades en violència de gènere que hi ha 

a la ciutat. 

 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Elaboració i difusió d’una Guia sobre la lluita contra la 
Violència de Gènere per a la  difusió dels 
serveis gratuïts municipals. 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat, Informàtica 

Indicadors Nº de guies realitzades 

 Difusió de la guia a través dels diferents mitjans 

 

ACCIÓ 2 
Creació de l’Observatori sobre la Violència de Gènere 
de Gandia 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de membres adherits 

 Nº d’activitats realitzades 
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ACCIÓ 3 
Campanyes en els centres educatius per a la 
prevenció de la violència 

Calendarització 1 vegada cada any 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Nº d’assistents als centres educatius 

 

ACCIÓ 4 
Assessorament i informació sobre prevenció, lluita i 
recursos contra la violència de gènere 

Calendarització Permanent 

Responsables Agent d’Igualtat 

Indicadors Nº d’assessoraments 

 Nº de documentació i recursos oferts 

 

ACCIÓ 5 
Programació especial entorn al 25 de novembre, “Dia 
Internacional contra la Violència cap a les Dones”. 

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº d’activitats realitzades  

 Avaluar l’impacte i satisfacció 

 Nº d’assistents  

 

ACCIÓ 6 
Difusió del Pacte Valencià contra la Violència 
Masclista a través de la web Municipal 

Calendarització Permanent 

Responsables Informàtica 

Indicadors Publicació del Pacte a la web 

 

ACCIÓ 7 
Jornades de reflexió entorn a la Xarxa de Municipis 
protegits contra la Violència de gènere  

Calendarització 1 mes 

Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº d’activitats realitzades 

 Avaluar impacte produït a la ciutadania 

 

ACCIÓ 8 
Elaboració del Protocol de Coordinació d’actuació dels 
diferents professionals que formen part de la Mesa de 
Protocol de la Violència de gènere 

Calendarització 5 mesos 

Responsables Àrea Igualtat, Comissió d’Igualtat i Mesa de Protocol V.G 

Indicadors Nº de protocols realitzats 

 Nº de mesures proposades 
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ACCIÓ 9 Informació dels recursos i els drets de les víctimes  

Calendarització Permanent 

Responsables  l’Àrea d’Igualtat, Diversitat i Polítiques Inclusives. 

Indicadors Nº de dones informades anualment  

 Nº de recursos municipals existents 

 

6.10. Àrea d’Esports 

L’accés de les dones a l’àmbit de l’esport ha estat obstaculitzat inclús prohibit al 

llarg de la Història. De fet, durant quasi la totalitat de la història moderna la 

pràctica de l’esport per part de les dones era considerat com una cosa 

inapropiada i poc recomanable per al seu sexe. A partir d’aquest moment, es van 

generar tot una sèrie d’estereotips entorn a l’esport i les pràctiques dels distints 

tipus d’activitats, que anaven íntimament lligats als estereotips de gènere. 

Per aquesta raó, ens resulta d’utilitat abordar l’àrea d’esports en aquest PMIO, 

per a poder desmitificar les creences que encara perduren entorn a la pràctica 

esportiva i oferir una cultura distinta i inclusiva, que puga oferir el mateix tipus 

d’oportunitats a dones i homes.   

❖ OBJECTIU GENERAL:  Promoure una cultura de l’esport equitativa entre 

dones i homes. 

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS: Augmentar la participació femenina en els 

pràctiques esportives de la ciutat, a través de valors inclusius dins del món 

de l’esport, fomentant el respecte i posar en valor tots els esports, lliures 

d’estereotips. 

 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Foment de participació de dones i xiquetes en 
pràctiques esportives 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’esports 

Indicadors Nº d’activitats realitzades 
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 Nº de participació femenina en pràctiques esportives 

 

ACCIÓ 2 
Campanyes contra els estereotips de gènere als 
esports 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’esports i d’Igualtat 

Indicadors Nº d’activitats realitzades 

 Impacte social 

 

ACCIÓ 3 
Impulsar la creació d’equips femenins esportius 

Calendarització Permanent  

Responsables Àrea d’esports 

Indicadors Nº d’equips femenins que hi ha a la ciutat 

 Nº d’equips femenins creats a partir de la mesura 

 

ACCIÓ 4 
Formació de dones entrenadores i/o arbitres en 
diverses modalitats esportives 

Calendarització Permanent 

Responsables Agent d’Igualtat 

Indicadors Nº de formacions realitzades a dones del municipi 

 

ACCIÓ 5 
Campanyes de conscienciació per a combatre les 
desigualtats de les dones a l’esport 

Calendarització Tres mesos 

Responsables Àrea d’esports 

Indicadors Nº de campanyes realitzades 

 Impacte a la ciutadania 

 

 

 

 

ACCIÓ 6 Publicitat contra els estereotips de gènere a l’esport 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea esports i Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de publicitat realitzada 

 Impacte social 
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ACCIÓ 7 
Participació femenina a les decisions que afecten al 
sistema esportius 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea d’esports 

Indicadors Nº de dones en llocs de responsabilitat al món de l’esport 

 

ACCIÓ 8 
Garantir l’ús d’un llenguatge i imatges no sexistes a 
la documentació esportiva o al patrocini de les 
activitats 

Calendarització Permanent 

Responsables Àrea esport, col·labora Àrea Igualtat 

Indicadors Nº de documentació revisada i corregida 

 

ACCIÓ 9 
Analitzar l’òrgan consultiu de l’esport des de la 
perspectiva de gènere 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Àrea d’esports i àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº de dones i homes que formen part 

 Anàlisis d’aquesta informació 

 

ACCIÓ 10 Analitzar els clubs esportius des de la perspectiva de 
gènere 

Calendarització 5 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat i esports 

Indicadors Nº de clubs esportius masculins, femenins i mixtes 

 Trobar els desequilibris i desigualtats 

 

6.11. Àrea d’Urbanisme 

Un dels altres aspectes essencials per a l’elaboració del Pla d’Igualtat és l’àrea 

d’urbanisme. Des del pla urbanístic, fins al disseny i la distribució dels espais i 

del transport públic en la ciutat, són aspectes vitals que faciliten o dificulten la 

vida diària de la població i que deuen ser analitzats des de la perspectiva de 

gènere. En la vida quotidiana, dones i homes utilitzen l’espai urbà de manera 

diferent,  ja que són les dones les que suporten, normalment, una doble jornada 

laboral. Organismes internacionals com a Nacions Unides i la Comissió Europea 



 

89 
 

han assenyalat l'urbanisme i l'ordenació del territori com a camps de política 

pública claus per avançar cap a la igualtat d'oportunitats entre dones i homes. 

“El gènere, en l'àmbit urbanístic, té com a objectiu la creació d'uns espais i una 

ordenació urbana que resultin adequats per fer més confortable el treball 

reproductiu, les llavors de cura i, sobretot, la vida quotidiana, i, per descomptat, 

pretén crear uns espais més segurs i uns entorns més agradables i còmodes per 

a la trobada. L'urbanisme amb perspectiva de gènere no és un urbanisme 

exclusiu de les dones, és un urbanisme que proposa un disseny i una ordenació 

que té en compte els rols que se li han assignat a la dona, actualment també 

exercits pels homes. Aquesta forma d'urbanisme té en compte totes les etapes 

de la vida de l'ésser humà, des de la infància a la vellesa, i no pensa 

exclusivament en la part social que es troba en l'etapa del treball productiu, com 

ocorre encara avui en la majoria dels casos5”. 

Davant d’aquesta realitat, les dones troben determinades dificultats de mobilitat 

en aquells espais urbans creats sense tindre en compte la perspectiva de gènere; 

la mobilitat per qüestions relacionades amb la vida quotidiana: atenció a familiars 

malalts, compres domèstiques, visites mèdiques, estudis, etc., són supòsits que 

solen comptar amb major presència de dones.  

❖ OBJECTIU GENERAL:  Fer de Gandia una ciutat més segura i lliure 

de violències masclistes. 

❖ OBJECTIUS ESPECÍFICS: Analitzar en profunditat la ciutat, des del 

aspecte urbanístic, a través d’una mirada feminista. Millorar la qualitat 

de vida i els serveis públics que estan al servei de la ciutadania, 

aconseguint una ciutat més segura i lliure d’estereotips, impulsant 

nous models urbanístics més ètics i accessibles per a tothom. 

ACCIONS:  

ACCIÓ 1 
Elaboració d’enquestes per a la ciutadania per tal 
d’observar les carències, mançanes i punts a millorar 
la ciutat des de la perspectiva de gènere 

Calendarització 3 mesos 

                                                           
5 Text extret del Llibre recopilatori sobre el Seminari de “Urbanisme inclusiu. Els carrers tenen gènere”, 
celebrat del 9 a l'11 de noviembre de 2011, a Vitòria-Gasteiz, País Basc. 
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Responsables Àrea d’Igualtat 

Indicadors Nº d’enquestes rebudes 

 Analitzar la informació des de la perspectiva de gènere 

 

ACCIÓ 2 
Informe amb perspectiva de gènere del model 
urbanístic del municipi 

Calendarització 2 mesos 

Responsables Àrea d’Igualtat i urbanisme 

Indicadors Nº d’aspectes analitzats 

 Impacte social de l’informe 

 

ACCIÓ 3 
Millora del enllumenat de la ciutat 

Calendarització Permanent 

Responsables Urbanisme  

Indicadors Nº de punts negres localitzats 

 Nº de llocs on s’ha millorat l’enllumenat 

 

ACCIÓ 4 
Definir indicadors de qualitat en el plantejament 
urbanístic 

Calendarització 5 mesos 

Responsables Igualtat i urbanisme 

Indicadors Estudi del disseny i ús d’espais 

 Nº d’indicadors de gènere 

 

ACCIÓ 5 
Itineraris historicoculturals de dones del municipi 

Calendarització Permanent 

Responsables Urbanisme, turisme i Igualtat 

Indicadors Nº d’itineraris realitzats 

 Nº de participants  

 

ACCIÓ 6 
Canvi de noms de carrers que correspongui per a 
donar major protagonisme a les dones 

Calendarització Dins les convocatòries assenyalades 

Responsables Urbanisme, Igualtat, cultura 

Indicadors Nº de carrers incorporats amb noms de dones 
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ACCIÓ 7 
Analitzar els punts d’accés i seguretat del municipi 

Calendarització 5 mesos 

Responsables Àrea Igualtat i Urbanisme 

Indicadors Nº de zones detectades com a insegures 

 Nº de propostes ciutadanes 

 

ACCIÓ 8 
Millorar l’accés en els entorns urbans per a facilitar 
les tasques de cura a les dones, eliminant les 
possibles barreres arquitectòniques 

Calendarització 3 mesos 

Responsables Urbanisme  

Indicadors Nº de barreres arquitectòniques detectades 

 Nº de zones millorades  

 



 

 
 

7. IMPLANTACIÓ, SEGUIMENT I AVALUACIÓ  

Després de l’aprovació del PMIO pel Ple de l’Ajuntament, després de la revisió 

per la Junta de Govern si és el cas, arriba el moment de la seua implantació. La 

implantació consisteix a posar en marxa el pla dissenyat, a través de l’execució 

de les accions previstes en el mateix per a assolir els objectius plantejats, d’acord 

amb el cronograma establert i realitzant el seu seguiment i posterior avaluació. 

La Comissió d’Igualtat serà l’encarregada de la dinamització, coordinació, gestió 

d’actuacions dels distints departaments, seguiment i avaluació del PMIO. 

Entre les funcions d’aquest equip, estarien les de coordinar totes les tasques 

necessàries per a la seua implantació: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El seguiment és el procés que permet comprovar el grau de compliment real del 

pla, i serveix per a poder detectar les possibles desviacions del document inicial, 

durant el procés d’implementació o implantació. Aquesta fase serà duta a terme 

per l’equip promotor del pla o per la Comissió d’Igualtat, si n’hi haguera. El 

seguiment es realitza sol·licitant informació a les parts implicades, a través de 

fitxes i qüestionaris, entre altres mitjans, que inclourien dades relatives a les 

mesures dutes a terme, dificultats trobades en la seua execució, propostes de 

millora, etc., amb l’objectiu d’analitzar posteriorment aquesta informació per a 

verificar allò que s’ha aconseguit fins al moment i poder incloure els ajusts 

Seguiment i Avaluació 
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necessaris. Aquesta fase començarà des del mateix moment de la implantació i 

és convenient realitzar-la cada dos o tres mesos. És important recalcar la idea 

que un PMIO és flexible i dinàmic, i que durant tota la vigència del mateix es 

poden anar adaptant o redefinint les accions establides, per a aconseguir assolir 

els objectius plantejats. Realitzar un seguiment adequat de la seua posada en 

marxa és l’eina idònia per a aconseguir-ho. En resum, la fase de seguiment 

servirà per a conèixer el grau d’implantació, l’evolució temporal i els resultats, i 

crear un espai per a la reflexió, millora i presa de decisions de cara al futur. 

L’avaluació és el procés mitjançant el qual analitzem el grau de compliment i 

idoneïtat de les accions executades fins al moment en relació amb els objectius 

plantejats. Realitzarem una anàlisi tant qualitativa com quantitativa, establint els 

mètodes i els recursos necessaris per a la seua major eficàcia. La Comissió 

encarregada de l’avaluació pot establir-la al voltant de tres eixos principals: 

1. Resultats obtinguts: grau de compliment de les activitats programades, dels 

objectius prevists i les necessitats ateses. És important analitzar els indicadors 

d’avaluació establerts per a cada una de les actuacions.  

2. Procés: valoració dels recursos humans i materials utilitzats, i també el 

compliment del calendari previst.  

3. Impacte: valoració de l’impacte de les mesures executades, analitzant el grau 

de millora respecte a la situació prèvia a la posada en marxa del PMIO (canvis 

en la població, en el personal, cultura, hàbits, etc.). 

 En el procés d’avaluació, es fa necessari diferenciar entre les avaluacions 

anuals i l’avaluació final: Avaluacions anuals: es realitzen al final de cada un dels 

anys de vigència del Pla, com a mitjà de control, per a conèixer si s’estan 

aconseguit els objectius prevists en el cronograma per a eixe any, i en cas 

contrari, redefinir les accions que siguen necessàries i ajustar-los a la nova 

situació de cara a aconseguir el que s’estableix inicialment. Avaluació final: és la 

que té lloc després de la finalització del període de vigència del Pla. Amb les 

conclusions obtingudes en aquesta avaluació, es realitzarà la consegüent anàlisi 

de la situació actual respecte a la de partida. Aquesta avaluació final proporciona 

informació útil sobre la validesa d’allò que s’ha realitzat en el pla, i oferirà una 
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idea prou clara de si els mètodes de treball utilitzats han sigut encertats. Si 

aquesta avaluació resulta positiva, serà un gran al·licient per a continuar 

treballant per la igualtat. Si no és així, es podran redefinir les actuacions per a 

continuar avançant i trobar el camí adequat per a complir els objectius. 



 

 
 

8. ÒRGAN D’IMPULS INSTITUCIONAL: COMISSIÓ 

TÈCNICA  D’IGUALTAT 

La Comissió Tècnica d’Igualtat naix en la finalitat de fomentar l’avaluació 

periòdica de l’efectivitat del principi d’igualtat per a la ciutadania de Gandia. 

Aquesta deurà ser un espai de diàleg i comunicació fluida en la que s’elaboraran 

i executaran els programes i Plans d’Igualtat, amb el consens de la totalitat dels 

seus membres. 

La Comissió tècnica d’igualtat donarà suport i consolidarà la implantació del II 

Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre Dones i Homes, garantint el 

principi de transversalitat i el mainstreaming, es a dir, la incorporació de la 

perspectiva de gènere en tots els àmbits i àrees que treballarem des de 

l’Ajuntament. 

L’Àrea d’igualtat, Diversitat i Polítiques inclusives de l’Ajuntament de Gandia, 

amb la figura de l’Agent d’igualtat, donarà el suport i assentarà les bases per a 

la formació i consolidació de aquest òrgan.  

Les funcions de la Comissió tècnica d’igualtat són diverses, entre elles 

col·laborar amb l’elaboració del II Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats entre 

Dones i Homes de Gandia, aportant suggeriments i propostes que es traslladaran 

de manera transversal.  

Per tal d’assegurar un eficaç funcionament s’elaborarà un Reglament de 

funcionament de la Comissió d’Igualtat. Un dels principis fonamentals que 

deurà aparèixer en aquest reglament és l’estricta confidencialitat dels assumptes 

tractats, així com de les dades presentades. Cap document presentat podrà ser 

utilitzat amb una finalitat distinta, tal i com estableix la Llei 10/2010, de 9 de juliol, 

de Ordenació i Gestió  de la Funció Pública vigent.   

Funcions de la Comissió tècnica d’igualtat:  

❖ Realitzar un diagnòstic sobre la situació actual, els resultats dels quals 

serviran per a realitzar les accions del PMIO.  

❖ Recollir i canalitzar les iniciatives i suggeriments, propiciant la 

resolució de les qüestions formulades.  
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❖ Realitzar el seguiment sobre el grau de compliment de les mesures 

acordades pel PMIO.  

❖ Impulsar la difusió del Pla, promovent la seua implantació i facilitant la 

quantificació de les activitats que es realitzen.  

❖ Analitzar el Pla d’Igualtat, formulant propostes d’acció i col·laborar de 

forma transversal per a portar a terme el programa.  

❖ Proposar la creació de grups de treball per a desenvolupar el Pla 

Municipal d’Igualtat d’Oportunitats.   

8.1. Seguiment i avaluació de la Comissió Tècnica d’Igualtat 

La Comissió Tècnica d’Igualtat es reunirà trimestralment amb caràcter oficial i 

ordinari i amb caràcter extraordinari sempre que una de les parts ho sol·licite, 

avisant prèviament amb una setmana d’antelació. En cas de denuncia per 

assetjament sexual o per raó de sexe, o de violència de gènere o per 

discriminació per causes d’identitat o orientació sexual, la Comissió Tècnica 

d’Igualtat es reunirà amb caràcter urgent, recaptant prèviament tota la 

informació, amb un marge no superior de cinc dies des del coneixement de la 

situació.  

La Comissió Tècnica d’Igualtat deurà fer almenys un informe anual en totes les 

accions realitzades, especificant diversos indicadors que faciliten la seua 

avaluació. L’informe amb les conclusions extretes podrà fer-se públic per al 

coneixement de la situació en la que es troben les diferents àrees de l’Ajuntament 

de Gandia, per tal de conscienciar a les treballadores i treballadors.  

Al finalitzar l’any, tots els components de la Comissió deuran reunir-se per tal de 

exposar les fortaleses i debilitats d’aquest PMIO, sempre pretenent millorar-lo i 

mantindré el programa viu, per a la constant incorporació de gènere a les 

diverses àrees de manera transversal i dinàmica.  

L’objectiu prioritari d’aquesta Comissió és donar continuïtat al PMIO, així com 

també impulsar constantment polítiques inclusives i d’igualtat, per tal d’eradicar i 

eliminar qualsevol tipus de discriminació. Aquesta Comissió s’encarregarà de 

vetllar, controlar, impulsar, assessorar i elevar les propostes a les diferents 

competències polítiques o als òrgans pertinents, treballant cooperativament i 
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fomentant les bones pràctiques pensades des de la perspectiva de gènere, 

animant a la participació, sensibilització i formació de la ciutadania de Gandia.  

 


