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1. INTRODUCCIÓ  

a. Definició de Pla d’Igualtat 

Un pla municipal d’igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes és un document que 

naix del compromís d’un consistori amb la 

consecució de la igualtat i l’equitat en l’àmbit 

local. Un pla d’aquest tipus no és sols un 

document programàtic ni una mera 

declaració de principis, sinó que constitueix 

un marc per al treball quotidià, que conté una 

sèrie d’actuacions i mesures pràctiques la 

posada en marxa de les quals contribuirà en 

el futur, també a curt termini, a la disminució 

de la desigualtat i dels desequilibris existents 

entre dones i homes en el municipi d’Aielo de 

Malferit, prèviament diagnosticats. 

Tot pla municipal d’igualtat d’oportunitats ha 

d’ajustar-se a la realitat del territori en el qual 

es pretén intervenir. Prèviament a la seua 

formulació, cal identificar les necessitats, 

problemes i oportunitats de millora existents, 

per a definir posteriorment les prioritats a 

abordar i els objectius a aconseguir 

mitjançant la seua implementació. 

                     

 

 

                         (IMATGE) 

 

 

 

 

 

 

b. Compromís amb la igualtat de 

l’Ajuntament d’Aielo de Malferit 

El I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats 

de Dones i Homes per al municipi d’Aielo de 

Malferit (2021 – 2025) ve a donar 

compliment al mandat establert per la nostra 

legislació als poders públics, d’adoptar les 

mesures necessàries per a aconseguir la 

igualtat de drets i oportunitats de dones i 

homes, tot afavorint així el ple exercici dels 

drets de ciutadania de les dones i el seu accés 

en condicions d’igualtat als diferents àmbits 

de la vida social, laboral, educativa, cultural, 

política i econòmica. La seua aprovació posa 

de manifest el compromís amb la igualtat de 

l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, per la qual 

es treballarà fermament des de la posada en 

marxa d’aquest primer pla. 

Malgrat avanços inqüestionables en matèria 

d’igualtat, encara es mantenen importants 

desequilibris per raó de gènere en la nostra 

societat, que són fruit d’uns models de 
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relacions socials basats en el desigual 

repartiment de poder entre dones i homes, 

característic de la pervivència del sistema 

patriarcal. 

Aquestes desigualtats es manifesten, entre 

altres aspectes, en una menor participació i 

accés als recursos per part de les dones, 

menors oportunitats d’ocupació, escassa 

presència de les dones en llocs de 

responsabilitat, problemes de conciliació 

entre la vida personal, laboral i familiar, 

existència d’estereotips sexistes que 

influeixen negativament en la imatge pública 

de les dones, diferències quant al gènere en 

l’educació, la ciència i l’esport. 

L’àmbit local és reconegut a nivell 

internacional com el més idoni per a garantir 

el dret a la igualtat dels seus habitants. Per 

ser l’esfera de govern més pròxima a la 

població, representa el nivell d’intervenció 

més adequat per a combatre la persistència i 

la reproducció de les desigualtats i per a 

promoure una societat veritablement 

igualitària, segons reconeix la Carta Europea 

per la igualtat de dones i homes en la vida 

local (2006). 

c. Principis metodològics 

El procés d’elaboració d’aquest I Pla 

Municipal s’ha guiat pels principis 

metodològics de participació i 

transversalitat. 

A fi de dur a terme un procés participatiu, 

s’han consultat les entitats socials, els agents 

socials, els grups polítics i la ciutadania, a 

través d’un qüestionari de percepció i 

valoració sobre la igualtat, l’orientació sexual 

i la identitat de gènere en el municipi d’Aielo 

de Malferit. 

També s’han realitzat grups focals  de treball 

amb la tinenta d’alcaldia i regidora de 

Polítiques Inclusives, Igualtat i Associacions 

Locals, el regidor de Turisme, Participació 

Ciutadana i Esports, la regidora de Cultura, 

Festes i Educació, el regidor d’Economia, 

Hisenda i Urbanisme, i amb tota la ciutadania 

i associacions que hi han volgut participar. 

S’ha previst que el pla siga transversal a totes 

les àrees de gestió de l’Ajuntament, la 

involucració i el compromís amb la igualtat i 

equitat de totes aquestes àrees i de les 

entitats i agents destacats del municipi, a fi de 

donar compliment efectiu a cadascuna de les 

mesures previstes en ell. 

La integració de la perspectiva de gènere en 

les polítiques i procediments públics és la 

base més adequada per a canviar situacions 

de desigualtat estructural en la nostra 

societat. Això suposa posar el focus en les 

persones i considerar-les l’eix central de tota 
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política pública d’àmbit municipal, identificar 

i comparar les situacions de partida de dones 

i homes, observar si existeixen desigualtats o 

desequilibris, i diagnosticar els factors que 

estan en el seu origen i aquells que poden 

contribuir a la seua erradicació.  

Juntament amb el principi de participació i 

transversalitat, el pla s’ha concebut sobre la 

base d’un enfocament que es recolza en la 

gestió per processos, de manera que el seu 

desenvolupament i implementació se situen 

dins d’un sistema de millora contínua que 

busca aconseguir resultats òptims. 

Finalment, el I Pla Municipal és producte 

d’una visió pràctica i realista, perquè 

mitjançant una diagnosi participativa s’hi han 

incorporat mirades diverses sobre la realitat 

del municipi, i s’ha obtingut com a resultat un 

pla factible i viable, que conté objectius 

assolibles i mesures i actuacions realistes. 

 

 

 

PRINCIPIS METODOLÒGICS 

 

d. Estructura i composició del Pla 

Les estratègies del Pla es basen en diferents 

eixos d’intervenció. 

Eix 1:  Prevenció i erradicació de la violència 

de gènere. El discurs és clar per a tota la 

ciutadania. La violència de gènere és un 

problema de tota la societat i és tota la 

societat qui ha d’involucrar-se en la recerca 

de solucions factibles per a prevenir-la, 

protegir les víctimes i rebutjar els 

maltractadors. El foment de la igualtat i la 

lluita contra la discriminació per raó de sexe, 

és la millor manera de combatre els 

comportaments que suposen l’exercici de 

qualsevol forma de violència contra les 

dones. 

Eix 2: Promoció de la Igualtat 

Busca promoure nous models d’organització 

social basats en la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes, i involucrar la 

ciutadania en la consecució de la igualtat 

efectiva, tot entenent que constitueix una 

PRINCIPIS I 
TRANSVERSALITAT

GESTIÓ PER 
PROCESSOS

VISIÓ PRÀCTICA I 
REALISTA
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obligació i una responsabilitat que concerneix 

al conjunt de la societat i no sols a les dones, 

perquè es tracta d’un dret humà i un valor 

fonamental per a la democràcia i la justícia 

social. 

En aquest eix s’han introduït una sèrie 

d’iniciatives per a donar compliment al deure 

dels poders públics de tindre en compte la 

perspectiva de gènere en tots els àmbits. La 

perspectiva de gènere no sols va dirigida a la 

consecució d’un municipi més igualitari en 

termes d’ús per part de dones i homes, sinó 

que es pot orientar a la identificació de 

problemes i demandes que romanen 

invisibles per als qui  desenvolupen les 

diferents àrees d’intervenció. 

Per a facilitar la igualtat real, es contemplen 

actuacions dirigides a promocionar una 

governança local en igualtat, com ara accions 

divulgatives i formatives. 

Eix 3: Educació 

El concepte de Coeducació és especialment 

educatiu, però actua sobre dimensions que 

són bàsicament socials i busca afavorir valors 

que tenen una evident implicació 

sociopolítica. D’acord amb la definició que 

expressa l’Institut Valencià de les Dones, 

l’acció de coeducar consisteix a desenvolupar 

totes les capacitats, tant de xiquets com de 

xiquetes, a través de l’educació, alhora que 

educar en el respecte i la tolerància, en 

igualtat de condicions de tracte i 

d’oportunitats. 

Això implica emprar a l’aula i en el conjunt de 

la vida escolar diverses estratègies 

d’intervenció orientades en múltiples 

direccions. 

Eix 4: Cultura, Ciències i Esports 

La cultura de la igualtat és aquella que trenca 

amb els estereotips i els rols i amb tot el 

simbolisme que construeix la desigualtat 

entre dones i homes, i que promou la igualtat 

de gènere en tota la programació cultural. En 

aquesta línia, els mitjans de comunicació 

suposen una eina primordial per a aconseguir 

aquests objectius, incorporant una mirada 

igualitària en les dinàmiques de producció de 

noticies, així com en l’agenda de veus 

expertes (eina de visibilització de les dones 

als mitjans de comunicació). 

Davant la gran potencialitat de l’esport en la 

construcció d’una societat igualitària, la 

situació actual mostra un panorama 

d’evolució positiva, però encara bastant 

allunyat de l’equilibri. La incorporació de les 

dones a aquest àmbit és molt tardana i es 

produeix en general seguint pautes de 

segregació per sexe molt marcades entre les 

diferents disciplines esportives. 
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Cal tenir en compte la menor representació –

i a vegades, total absència– de les dones en la 

direcció i lideratge de les organitzacions 

esportives, així com llur menor presència en 

les professions i en els treballs del sector de 

serveis esportius, que compta a més amb una 

de les bretxes salarials més acusades. El 

menor accés de les dones a la inversió i als 

recursos de promoció de la pràctica esportiva 

(especialment d’alt rendiment), es veu 

reforçat per la seua invisibilitat i els biaixos 

sexistes encara molt presents en els mitjans 

de comunicació, amb la consegüent menor 

valoració social de l’esport femení. Estudis 

recents mostren a més una forta presència de 

la violència sexista i dels estereotips negatius 

respecte de les dones en l’esport. 

Eix 5: Ocupació i Conciliació 

Malgrat la redistribució de la responsabilitat 

financera dins de la família, la càrrega de les 

tasques domèstiques i de cura de les 

persones continua reposant, en gran mesura, 

sobre les espatlles femenines, la qual cosa 

posa de manifest la resistència d’uns 

estereotips profundament arrelats, sobre el 

treball, la família, la societat i els rols de 

gènere en aquestes esferes. Durant bastant 

temps les tasques relacionades amb la cura 

de les persones van ser considerades un 

assumpte privat que havia de resoldre’s en el 

si de la llar. 

Més recentment, la qüestió de com equilibrar 

treball i família ha adquirit un reconeixement 

com a tema adequat per a la intervenció de 

les Administracions. Així, existeix un consens 

cada vegada major sobre la necessitat d’una 

divisió més equilibrada de la responsabilitat 

entre l’Estat i les diferents administracions 

públiques, les empreses, les comunitats, les 

famílies i els individus.  

Eix 6: Administració local interna i 

transversalitat 

Des de les primeres iniciatives en el camp de 

la intervenció pública a favor de la igualtat 

entre dones i homes fins als nostres dies, hem 

assistit a una important evolució en 

l’erradicació de les desigualtats de gènere. 

Aquesta evolució té el seu principal punt 

d’inflexió en la IV Conferència Mundial de la 

Dona, organitzada per Nacions Unides, que 

va tenir lloc l’any 1995 a Pequín. La majoria 

de les persones expertes en polítiques 

públiques d’igualtat de gènere, apunten a 

aquesta Conferència com el moment clau en 

l’adopció d’un nou enfocament: el 

Mainstreaming de Gènere (o transversalitat 

de gènere) i el seu reconeixement en l’àmbit 

internacional com a estratègia més idònia per 

a l’assoliment de la igualtat. 

Eix 7: Atenció a la diversitat 
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Les diverses situacions i experiències que 

viuen les dones i els homes componen els 

elements que originen la diversitat social 

però també poden ocasionar, determinar i 

agreujar les situacions de desigualtat que es 

produeixen entre els individus. En aquest 

sentit, factors com l’edat, la identitat sexual, 

l’estat civil, la nacionalitat, l’ètnia, la 

diversitat funcional i el nivell socioeconòmic, 

entre altres, generen diversitat i enriqueixen 

la societat alhora que configuren diferents 

situacions de desavantatge i discriminació 

múltiple, com per exemple les viscudes per 

dones amb discapacitat, dones majors, dones 

immigrants, etcètera. 

És important, per tant, reconéixer i valorar les 

múltiples identitats de dones i homes, tenint 

en compte els diferents impactes que poden 

tenir en la ciutadania les decisions polítiques 

adoptades. 

Eix 8: Empoderament 

L’empoderament és el procés pel qual una 

persona o un grup social aconsegueix la força 

o els mitjans necessaris per a enfortir el seu 

potencial en termes econòmics, polítics, 

socials o laborals. 

L’empoderament de les dones és un element 

essencial per a poder construir una societat 

igualitària. La societat patriarcal actual en la 

qual vivim, es basa en una distribució 

desigual de poders, i atorga certs privilegis als 

homes envers les dones. L’empoderament 

consisteix a conquerir aquells drets i espais 

que han estat negats a les dones al llarg de la 

història.  

Eix 9: Dona i medi rural 

Aielo de Malferit és una població 

majoritàriament rural, per la qual cosa 

resulta d’una gran importància desenvolupar 

un eix en el present Pla Estratègic que 

s’ocupe específicament de la situació que 

viuen les dones en les zones rurals i que 

aborde les situacions de desigualtat i 

discriminació que aquestes sofreixen. 

Discriminacions que venen determinades 

d’una banda per haver nascut dones i d’altra 

banda per viure en territoris rurals. 

Si bé són les dones les que es troben liderant 

els processos de canvi i modernització dels 

municipis on resideixen i les que impulsen la 

seua modernització, també són elles les que 

es veuen més afectades per la reproducció de 

les desigualtats. 

 

 

e. Finalitat del I Pla Municipal 

El I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats 

entre Dones i Homes d’Aielo de Malferit 
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(2021 -2025), té com a finalitat difondre, 

potenciar i dinamitzar en el municipi valors 

d’igualtat, i fomentar unes relacions entre 

sexes (xiquets i xiquetes, dones i homes) 

basades en el respecte, el diàleg, la justícia, la 

igualtat d’oportunitats, la no-violència i el 

repartiment equilibrat de responsabilitats 

familiars. 

El Pla es fonamenta sobre la conscienciació, 

la sensibilització, l’educació i la prevenció 

com a instruments per a construir un nou 

model social basat en unes relacions entre 

dones i homes de corresponsabilitat, 

respecte i col·laboració en igualtat. 

 

f. Població destinatària 

Es dirigeix a la ciutadania d’Aielo de Malferit 

en general i, en particular, a tots aquells 

col·lectius vinculats d’alguna manera a la 

consecució dels seus objectius específics 

(associacions de dones, personal municipal, 

població estudiantil en els diferents trams 

educatius, famílies, teixit empresarial, 

etcètera). 

Es tracta d’un pla amb vocació universal, que 

aspira a fer que la igualtat de gènere i 

d’oportunitats siga un principi rector en la 

vida del municipi i dels qui l’habiten, dones i 

homes, xiquets i xiquetes; per la qual cosa el 

seu àmbit d’actuació és molt ampli i abasta 

diferents grups, col·lectius socials o sectors 

de població. 

g. Vigència 

2021 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. MARC NORMATIU 

CONTRIBUIR A ELIMINAR 
LES BARRERES QUE 
FOMENTEN LES 
DESIGUALTATS ENTRE 
DONES

AFAVORIR L'ERRADICACIÓ 
DE LES DIVERSES FORMES 
DE DISCRIMINACIÓ CONTRA 
LES DONES

IMPULSAR UN CANVI DE 
PARADIGMA RESPECTE DEL 
LLOC QUE LES DONES 
OCUPEN EN LA SOCIETAT
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El marc declaratiu i normatiu sobre violència de gènere que s’ha anat aprovant en els últims 

anys, representa un pas importantíssim en la lluita contra aquest greu problema social. A 

través de la norma i de les diferents legislacions s’ha pretés donar resposta a aquest fenomen, 

establint mesures dirigides a prevenir i erradicar la violència contra les dones, a la protecció 

de les víctimes, i al castic i la intolerància contra els homes que porten a terme aquest tipus 

de violència. 

 

 

 

 

 

CONSTITUCIÓ

NORMATIVA 
COMUNITÀRIA

TRACTATS 
INTERNACIONALS

LLEIS EMANADES DE LES 
CORTS GENERALS

NORMES AMB RANG DE LLEI

REGLAMENTS

JERARQUIA DE LES LLEIS 
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a. en l’àmbit internacional 

HISTÒRICAMENT 

 1789. La Revolució Francesa. 

Amb l’arribada de la Revolució les dones intenten intervenir i participar en la vida 

pública i per primera vegada reclamen igualtat de drets per a homes i dones. En 1791, 

Olympe de Gouge va redactar una Declaració dels Drets de la Dona i de la Ciutadania, 

paral·lela a la Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà. Aquest instrument jurídic 

constitueix un dels primers documents històrics que proposa l’emancipació femenina, 

en el sentit de la igualtat de drets i l’equiparació jurídica i legal d’homes i dones.  

 Segle XIX. Moviment feminista. 

Aquest moviment sorgeix amb l’objectiu d’aconseguir el sufragi per a les dones. 

 1848. Nova York. Primera Convenció sobre els drets de les dones. 

A Nova York es va redactar la històrica Declaració de Seneca Falls, text bàsic del 

sufragisme i de la ideologia feminista nord-americana. 

 1931. Espanya. Aprovació del dret al vot femení. 

 L’1 d’octubre de 1931 les Corts aprovaren l’article 36 de la Constitució de 1931, que 

permetia, per primera vegada, el dret de sufragi de les dones a Espanya. S’equiparaven 

així de  manera plena homes i dones, en l’àmbit polític: “Els ciutadans d’un i altre sexe, 

majors de vint-i-tres anys, tindran els mateixos drets electorals conforme determinen 

les lleis”. 
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 1948. Aprovació de la Declaració dels Drets Humans. 

Dona lloc al compromís internacional per a millorar la situació de les dones i es porten 

a terme conferències mundials periòdiques per a elaborar estratègies i plans d’acció. 

 1975. MÈXIC. I Conferència Mundial de la Dona. 

 1979. Convenció sobre l’Eliminació de totes les formes de Discriminació contra la Dona 

(CEDAW, per les seues sigles en anglés)). 

Aquesta convenció adoptada per les Nacions Unides el 18 de desembre de 1979 es 

considera la carta internacional dels drets humans de les dones, amb trenta articles que 

recullen aquests drets en diversos àmbits socials i estableixen les mesures a adoptar 

pels governs. Va ser signada per Espanya en 1980 i ratificada posteriorment en 1984. 

 1980. COPENHAGUEN. 1985. NAIROBI. 

Se celebren la Segona i la Tercera Conferències Mundials de la Dona. 

 1993. Declaració de les Nacions Unides sobre l’Eliminació de la Violència contra la Dona. 

Als efectes de la present declaració, per violència contra la dona s’entén tot acte de 

violència basat en la pertinença al sexe femení que tinga o puga tindre com a resultat 

un dany o sofriment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces de tals 

actes, la coacció o la privació arbitrària de la llibertat, tant si es produeix en la vida 

pública com en la privada. 

 1994. El Caire. Conferència Internacional sobre la Població i el Desenvolupament. 

Conferència on es van adoptar programes per tal d’integrar en les propostes de 

desenvolupament una millor qualitat de vida per a totes les persones i per a futures 

generacions. 

 1995. Beijing. IV Conferència Mundial de les Dones. 

A partir d’aquesta Conferència s’entén el concepte de Violència de Gènere com una 

part de la violència cultural que s’exerceix, de forma majoritària, pels homes sobre les 

dones, i es manifesta com una tècnica de control que permet als homes mantenir les 

dones en una situació d’inferioritat i subordinació. 

Insta els Governs a introduir sancions penals, civils, laborals i administratives en les 

legislacions de cada país amb la finalitat de castigar i reparar els danys causats a les 
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víctimes; també a adoptar, aplicar, revisar i analitzar les lleis pertinents per a assegurar 

la seua eficàcia en l’eliminació de la violència contra la dona; i, a més, a adoptar 

mesures per a garantir la protecció de les dones víctimes de violència, la reparació dels 

danys causats, la indemnització de les víctimes i la rehabilitació dels agressors. 

 1998. Estatut de Roma. 

Aquest document, aprovat per la Conferència Diplomàtica de Plenipotenciaris de les 

Nacions Unides sobre l'establiment d'una Cort Penal Internacional, proporciona el 

major reconeixement legal fins a la data de la violència per raó de gènere com a delicte, 

conformement al dret penal internacional. Classifica com a crims de lesa humanitat la 

violació, l’esclavitud sexual, la prostitució forçada, l’embaràs forçat, l’esterilització 

forçada o qualsevol altra forma de violència sexual. 

 1998. Declaració Mundial sobre les Dones en els Governs Locals. 

En aquesta Declaració, aprovada per la Unió Internacional de Ciutats i d’Autoritats 

Locals, va quedar afirmat el paper dels governs locals i regionals en la promoció de la 

igualtat. 

 2015. Nacions Unides. Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible. 

S’hi estableix el compromís de la comunitat internacional per a l’èxit de la igualtat de 

gènere i l’empoderament de totes les dones i xiquetes a través del seu cinqué objectiu 

específic i, de manera transversal, en els altres objectius. 

 

 

 

 

 

b. en l’àmbit EUROPEU 

 1950. Conveni Europeu per a la Protecció dels Drets Humans i les Llibertats 

Fonamentals. 
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El Conveni europeu de drets humans va ser aprovat pel Consell d’Europa. L’article 14 

prohibeix la discriminació per raó de sexe. 

 1957. Tractat de Roma. 

En el Tractat Constitutiu de la Comunitat Econòmica Europea es recullen les primeres 

directrius i disposicions jurídiques a favor de la igualtat de tracte entre dones i homes, 

que imposen l’obligació als Estats membres de garantir l’aplicació del principi d’igualtat 

salarial per un mateix treball o un treball d’igual valor. 

 1992. Declaració d’Atenes. 

La Declaració d'Atenes, aprovada en la primera Cimera Europea "Dones al poder", 

celebrada a Atenes el 3 de novembre de 1992, i a la qual van concórrer responsables 

polítiques i teòriques del feminisme, proclamava la necessitat d'arribar a un repartiment 

equilibrat de els poders públics i polítics entre dones i homes, i reivindicava la igualtat 

de participació de les dones i els homes en la presa de decisions públiques i polítiques i 

la necessitat de realitzar modificacions profundes en l'estructura dels processos de 

decisió per tal d'assegurar aquesta igualtat. 

 1997. Tractat d’Amsterdam. 

Aprovat pel Consell de la Unió Europea, el Tractat articula la igualtat entre homes i 

dones, l’antidiscriminació i les mesures d’acció positiva. El text normatiu comunitari 

situa la igualtat de gènere com a principal objectiu de la Unió Europea i com a element 

estructural de la seua política social. 

 2000. Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. 

Aquest document, proclamat pel Parlament Europeu, el Consell de la Unió Europea i la 

Comissió Europea el 7 de desembre de 2000 a Niça, estableix tant el principi d’igualtat 

davant la llei com la prohibició de discriminació per raó de gènere, i aclareix que les 

accions positives són mesures compatibles amb la igualtat de tracte (articles 20, 21 i 23). 

 2001. Decisió Marc 2001/220/JAI del Consell de la Unió Europea. 

En aquesta decisió, relativa a l’estatut de la víctima en el procés penal, es reconeixen un 

conjunt de drets a les víctimes, inclosos el dret de protecció i el d’indemnització. Aquest 
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va ser el primer projecte de la legislació europea per a aconseguir un reconeixement 

homogeni de la víctima en l’àmbit europeu. 

 2002. Recomanació Rec(2002)5 del Comité de Ministres del Consell d’Europa. 

Aquesta Recomanació insta els Estats membres a revisar la seua legislació i polítiques 

per tal de promoure i garantir la protecció de les dones de la violència masclista. S’hi 

considera la violència contra la dona com: 

 La violència que es produeix en el si de la família o en la unitat domèstica. 

 La violència que es du a cap dins de la comunitat o la societat, com la violació, 

l’abús sexual, l’assetjament sexual i la intimidació en el treball, en les institucions 

o en qualsevol altre lloc, el tràfic il·legal de dones amb fins d’explotació sexual i 

econòmica, així com el turisme sexual. 

 La violència perpetrada o tolerada per l’Estat i el funcionariat contra les dones. 

 La violació dels Drets Humans de les dones en conflictes armats. 

 2004. Reglament 806/2004/CE del Parlament Europeu i del Consell. 

Aquest Reglament, que té per objectiu aplicar el principi d’integració de la perspectiva 

de gènere en el conjunt de les polítiques europees, destaca quan es refereix al foment 

de la igualtat entre dones i homes en la cooperació al desenvolupament “la importància 

que revesteix el paper econòmic, social i mediambiental de les dones al llarg de la vida 

en els països en desenvolupament.” 

 2006. Carta Europea per a la Igualtat de Dones i Homes en la Vida Local. 

La Carta és un document elaborat i promogut pel Consell de Municipis i Regions 

d’Europa i els seus associats. Parteix del reconeixement que “les entitats locals i 

regionals, que són les esferes de govern més pròximes a la població, representen els 

nivells d’intervenció més adequats per a combatre la persistència i la reproducció de les 

desigualtats i per a promoure una societat veritablement igualitària”. 

 2010. Carta de la Dona. 

Aquesta declaració de la Comissió Europea, amb motiu de la celebració del Dia 

Internacional de la Dona, esdevé una declaració política que posa de manifest el 
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compromís de la Comissió Europea en favor de la igualtat, qüestió a integrar en el 

conjunt de les polítiques de la Unió.  

 2011. Conveni d’Istanbul. 

EL Conveni del Consell d’Europa sobre la Prevenció i Lluita contra la Violència envers les 

Dones i la Violència domèstica va entrar en vigor l’any 2014. Esdevé l’instrument jurídic 

de major abast en la lluita contra aquest tipus de violència, i passa a ser el primer 

instrument de caràcter vinculant en l’àmbit europeu sobre la violència contra la dona i 

la violència domèstica. 

 2012. Directiva 2012/29/EU del Parlament Europeu i del Consell. 

La Directiva, per la qual s’estableixen normes mínimes sobre els drets, el suport i la 

protecció de les víctimes de delictes, té per finalitat garantir que les víctimes reben 

informació, suport i protecció adequada i que puguen participar en els processos penals. 

 2013. Estratègia d’Igualtat de Gènere. 

L’Estratègia fou adoptada pel Comité de Ministres del Consell d’Europa per al període 

2014–2017 i reconeix que en matèria d’igualtat “Si bé el progrés és visible, la bretxa de 

gènere encara persisteix en moltes àrees, es mantenen els homes en els rols tradicionals 

i limiten les oportunitats de les dones per a afirmar els seus drets i interessos.” 

 2010. Europa 2020. 

La Comissió Europea va acordar l’estratègia de la Unió Europea per al creixement i 

l’ocupació. 

 2014. Estratègia per a la Igualtat entre Dones i Homes 2016-2019. 

El compromís estratègic adoptat per la Comissió Europea marca les línies de treball de 

les iniciatives de la Unió Europea en matèria de promoció de la igualtat per al període 

considerat. 

 2017. Resolució de 14 de març del Parlament Europeu. 

La Resolució avalua la situació de la igualtat entre dones i homes en la Unió Europea en 

2014-2015 i insta la Comissió Europea a adoptar mesures, entre d’altres, per a abordar 

i aturar l’impacte de les retallades de la despesa pública en la situació dels drets de la 

dona i de la igualtat de gènere. Es refereix a la feminització de la pobresa com un 
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fenomen que es manté dins de la Unió, ja que “els índexs extremadament elevats d’atur, 

pobresa i exclusió social de les dones estan estretament vinculats als retalls 

pressupostaris en els serveis públics tals com l’assistència sanitària, l’educació, els 

serveis socials i les prestacions socials...”. 

 

c. en l’àmbit ESTATal 

 1978. Constitució Espanyola. 

L’article 9.2 de la Constitució estableix:  “Correspon als poders públics de promoure les 

condicions per tal que la llibertat i la igualtat de l’individu i dels grups en els quals 

s’integra siguen reals i efectives”. 

I l’article 14 proclama que totes les persones espanyoles som iguals davant la llei. 

 1995. Estatut dels Treballadors. 

En l’article 4.2 c d’aquesta llei s’estableix el dret dels treballadors i treballadores “a no 

ser discriminats directament o indirectament per a l’ocupació, o una vegada ocupats, 

per raons de sexe”; en l’article 17.1, el principi de no discriminació en les relacions 

laborals; en l’article 17.4, el principi d’accions positives per a afavorir la inclusió de la 

dona en l’empresa; en l’article 24.2 es disposa la igualtat de tracte en els criteris d’ascens 

i promoció professional; i en l’article 28, la igualtat de remuneració per motiu de sexe. 

 1995. Codi Penal. 

El Codi Penal conté una sèrie de disposicions relatives a la igualtat i contra la violència 

de gènere. Concretament: 

En els articles 148.4 i 153.1  s’estableixen penes superiors en casos de violència de 

gènere i en els articles 153.2 i 173.2, en casos de violència domèstica. 

En els articles 22.4, 314, 510, 511 i 512 es contemplen agreujants, penes i multes per 

motius de discriminació. 

En els articles 171.7 i 172.3 les amenaces i les coaccions passen a ser delicte en lloc de 

faltes. 
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En l’article 468.3, es tipifica com a delicte la manipulació dels dispositius tècnics utilitzats 

per a assegurar que es complisquen les mesures de protecció de la víctima. 

En l’article 172 ter es tipifica la persecució obsessiva o stalking com a delicte 

d’assetjament. 

En l’article 197.7 es tipifica com a delicte la divulgació no autoritzada de gravacions o 

imatges íntimes, quan aquestes afecten greument a la intimitat (sexting), encara que 

hagen estat obtingudes amb el consentiment de la víctima. 

 Llei 39/1999. 

Aquesta llei promou la conciliació de la vida familiar i laboral de les persones 

treballadores. 

 Llei 27/2003. 

S’hi regula l’Ordre de protecció de les víctimes de violència de gènere. 

 Llei 30/2003. 

S’hi estableixen mesures per a incorporar la valoració de l’impacte de gènere en les 

disposicions normatives del govern. 

 Llei Orgànica 11/2003. 

Aquesta disposició estableix mesures concretes en matèria de seguretat ciutadana, 

violència domèstica i integració social dels estrangers. 

 Llei Orgànica 15/2003. 

La llei modifica la Llei Orgànica 10/1995 del Codi Penal, per tal de considerar delictes no 

contemplats en l’anterior redacció i d’ampliar l’àmbit de protecció davant altres delictes 

ja existents, entre els quals es troba, per exemple l’assetjament sexual. 

 Llei Orgànica 1/2004. 

És la llei en què s’estableixen mesures de protecció integral contra la violència de 

gènere. Va ser rectificada el 2019 amb modificacions en els articles 20, 23 i 27. 

 Reial Decret 253/2006. 
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Per a desenvolupar allò establert per la Llei Orgànica 1/2004, aquest Reial Decret 

estableix les funcions, el règim de funcionament i la composició de l’Observatori Estatal 

de Violència sobre la Dona. 

 Llei Orgànica 3/2007. 

La Llei Orgànica per a la Igualtat Efectiva de Dones i Homes destaca sobretot per aquelles 

disposicions que avancen en la prevenció de conductes discriminatòries i en la previsió 

de polítiques actives per a fer efectiu el principi d’igualtat. 

 Llei 3/2012. 

Aquesta llei estableix mesures urgents per a la reforma del mercat laboral. 

 Reial Decret Legislatiu 5/2015. 

S’hi aprova el text refós de l’Estatut bàsic de l’empleat públic. 

 Reial Decret Llei 9/2018. 

Aquesta disposició estableix mesures urgents per al desenvolupament del Pacte d’Estat 

contra la violència de gènere. 

 

d. en l’àmbit autonòmic 

 1982. Estatut d’Autonomia. 

L’article 8.2 del nostre Estatut diu: Els poders públics estan vinculats pels drets 

reconeguts per la Constitució Espanyola, la Unió Europea i els instruments 

internacionals dels drets humans. L’article 11 disposa que la Generalitat vetlarà per 

la plena participació d’homes i dones “en la vida laboral, social, familiar i política 

sense discriminacions de cap tipus” i que “garantirà que ho facen en igualtat de 

condicions.” 

 Llei 9/2003. 

Llei per a la Igualtat entre Dones i Homes. En l’article 20 es regulen els plans 

d’igualtat en les empreses. 

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

Valenciana. Podem llegir en el Preàmbul d’aquesta norma: “L’objectiu últim de la 

present llei és aconseguir l’erradicació de qualsevol tipus de violència, en la seua 

expressió més àmplia, en qualsevol àmbit social, que tinga el seu fonament últim en 

la condició de dona”. 

 2017. Pacte Valencià contra La Violència de Gènere i Masclista. 

El Pacte és una plataforma d’acció contra la violència de gènere i masclista, que 

aglutina institucions, partits polítics, universitats, mitjans de comunicació, 

intervinents de la justícia, forces i cossos de seguretat, entitats i organitzacions de la 

societat civil en la signatura d’un document que conté un manifest inicial, una relació 

de mesures a adoptar en diferents àmbits i unes línies estratègiques. El pacte roman 

sempre obert a l’adhesió de noves entitats i persones. 

 

 

3. PRINCIPIS ORIENTADORS  

 

 

Per al desenvolupament del I Pla Municipal 

d’Aielo de Malferit es prenen com a 

referència els següents principis 

orientadors. 

 

IGUALTAT 
ENTRE 

DONES I 
HOMES

TRANSVERSALIT
AT

COMPROMÍS

PARTICIPACIÓ

DIVERSITAT

EMPODERAMENT

INTERSECCIONALIT
AT

ACCIONS 
POSITIVES
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 IGUALTAT ENTRE DONES I HOMES, 

com la consagració del dret a la igualtat 

de tracte i oportunitats entre dones i 

homes en absència de tota forma de 

discriminació cap a les dones (directa o 

indirecta), amb independència de la 

seua circumstància o condició, en tots 

els àmbits de la vida; en particular, en 

les esferes polítiques, civils, laborals, 

econòmiques, socials i culturals, i 

especialment les derivades de la 

maternitat, l’assumpció d’obligacions 

familiars i l’estat civil. La igualtat de 

tracte i d’oportunitats entre dones i 

homes és un principi informador de 

l’ordenament jurídic d’acord amb el 

qual han de ser interpretades i 

aplicades les normes jurídiques 

(articles 1, 3 i 4 de la Llei Orgànica 

3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva de dones i homes). 

Aquest principi implica igual visibilitat, 

empoderament, responsabilitat i 

participació tant per a les dones com 

per als homes en qualsevol àmbit de la 

vida pública o privada. 

També implica igualtat en l’accés i en la 

distribució dels recursos entre dones i 

homes (Estratègia d’Igualtat de Gènere 

2014-2017 del Consell d’Europa). 

 

 TRANSVERSALITAT DE GÈNERE (O 

MAINSTREAMING DE GÈNERE), com la 

“integració de la igualtat d’oportunitats 

entre dones i homes en l’elaboració, 

execució i seguiment de totes les 

polítiques i accions de la Unió Europea i 

dels estats membres, dins del respecte 

de les seues respectives 

competències”. Programa d’Accions 

Comunitàries per a la Igualtat 

d’Oportunitats entre Homes i Dones 

(1996-2000). Es tracta d’un enfocament 

en polítiques públiques reconegut 

internacionalment com l’estratègia 

més idònia per a l’assoliment de la 

igualtat, desenvolupat a partir de la 

celebració en 1995 de la IV Conferència 

Mundial de la Dona, a la ciutat de 

Pequín: “L’èxit de les polítiques i les 

mesures destinades a recolzar o 

reforçar la promoció de la igualtat de 

gènere i la millora de la condició de la 

dona ha de basar-se en la integració 

d’una perspectiva de gènere en les 

polítiques generals relacionades amb 

totes les esferes de la societat, així com 

en l’aplicació de mesures positives amb 

ajuda institucional i financera 

adequada en tots els nivells” 

(Declaració i Plataforma d’Acció de la IV 

Conferència Mundial sobre la Dona, 

punt 57). 
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La transversalitat o mainstreaming de 

gènere constitueix tant un objectiu  

–l’assoliment de la igualtat de dones i 

homes– com un instrument de millora 

en la presa de decisions. 

 

 VOLUNTAT I COMPROMÍS. El 

compromís polític i la voluntat dels 

poders públics es tradueixen en el fet 

de posar en marxa una sèrie d’accions i 

mesures destinades a l’efectiva 

igualtat, a fi de fer d’Aielo de Malferit 

un municipi més igualitari. 

 

 PARTICIPACIÓ. Principi que fomenta la 

participació ciutadana, tant individual 

com de les associacions. No existeix una 

igualtat real sense que hi haja una 

participació de totes les parts 

implicades.  

 

 INCLUSIÓ I DIVERSITAT, com un 

enfocament que respon positivament a 

la diversitat de les persones i a les 

diferències individuals, entenent que la 

diversitat no és un problema, sinó una 

oportunitat per a l’enriquiment de la 

societat, a través de l’activa 

participació en la vida familiar, en 

l’educació, en el treball i en general en 

tots els processos socials, culturals i en 

les comunitats (UNESCO, 2005). 

 

 EMPODERAMENT, com una estratègia 

per al canvi i l’enfortiment femení; no 

obstant, després de la Conferència de 

Pequín (en la qual es legitima com una 

poderosa estratègia per a avançar cap a 

l’equitat de gènere en el món), el 

concepte ha penetrat en el discurs 

oficial associat a la idea que 

l’empoderament de les dones 

contribueix a l’assoliment de les metes 

globals del desenvolupament, mentre 

els moviments de dones emfatitzen 

que l’empoderament és un objectiu del 

desenvolupament que es justifica en si 

mateix, sense necessitat de recórrer a 

les seues suposades sinergies amb 

objectius considerats més globals o 

rellevants.   

 

 INTERSECCIONALITAT, com una eina 

metodològica per a l’anàlisi, que 

permet estudiar, entendre i donar 

resposta a les maneres en què el 

gènere s’encreua amb altres identitats i 

com aquests creuaments produeixen 

situacions convergents de 

discriminació i privilegi. Un exemple de 

com la intersecció de diverses 

identitats provoca experiències de 

major vulnerabilitat en les dones 

podem visualitzar-lo quan conflueixen 
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gènere i origen ètnic. Es tracta d’un 

enfocament que facilita una diagnosi i 

tractament més eficaç de la 

multiplicitat de factors i dimensions 

que incideixen en les situacions de 

desigualtat que sofreixen les dones i les 

xiquetes des de les seues identitats i 

contextos i realitats socials diverses. 

 

 ACCIONS POSITIVES, com aquelles 

mesures d’impuls i promoció 

establertes pels poders públics a fi de 

garantir la igualtat entre dones i homes, 

sobretot mitjançant l’eliminació de 

desigualtats de fet, que no són 

corregibles per la sola formulació del 

principi d’igualtat jurídica o formal. 

Aquestes mesures no constitueixen 

manifestacions de discriminació 

indirecta, i són considerades lícites i 

conformes al nostre text constitucional, 

perquè la seua aplicació busca fer 

efectiu el dret fonamental a la igualtat 

establert en l’article 14 de la 

Constitució Espanyola. Han de ser 

raonables, proporcionals a l’objectiu 

perseguit i temporals, és a dir, vigents 

sols mentre subsisteixen les 

desigualtats que constitueixen la seua 

raó de ser (Llei orgànica 3/2007, de 22 

de març, per a la igualtat efectiva de 

dones i homes, articles 6.2 i 11.1). 

 

 

 

 

 

4. DIAGNOSI I RESULTATS 

a. El poble d’Aielo de Malferit 

Aielo de Malferit és una localitat pintoresca de la comarca valenciana de la Vall d’Albaida 

d’aproximadament quatre mil sis-centes habitants envoltada per muntanyes. Poble de 

tradicions i paisatges encisadors que conviden a passejar i redescobrir un ric patrimoni 

arquitectònic que més endavant esmentarem. 
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Les aieloneres i aieloners s’han dedicat històricament a la dinàmica comarcal del tèxtil, sector 

molt afectat per la crisi econòmica. Per contra altres sectors com el vidre i el plàstic han anat 

guanyant força entre l’economia local i on actualment trobem grans empreses. L’artesania 

en cistelleria de vímet també ha jugat el seu paper important pel que fa al desenvolupament 

econòmic local. Tot i que l’agricultura ha perdut terreny en els últims anys, Aielo de Malferit 

és el principal productor de plantons de vid i abasteix tot el territori nacional. L’ametla, l’oliva 

i l’albercoc en són els cultius predominants. 

També compta amb una tradició de producció d’alcohol que es remunta al segle XVIII i que 

a dia d’avui encara compta amb una destil·leria artesanal de les més antigues d’Espanya. 
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Poble d’arrelat caràcter festiu-tradicional, celebra les festes de Sant Antoni al gener, amb la 

tradicional foguera, esmorzars i la benedicció dels animals, que els últims anys ha donat lloc 

a la realització d’un llibret amb referents propis de la festa i la gent que hi participa i amb 

fotografies d’anys anteriors. La Cassoleta, al febrer, és una altra ocasió festiva. La gent es 

disfressa i les colles d’amics i amigues van a menjar-se l’arròs al forn al camp, tradició 

gastronòmica arrelada al municipi, en el qual destaquen també plats típics com l’arròs caldós 

i l’arròs amb fesols i naps. Des del centre educatiu de la localitat es fomenta aquesta festa 

amb la confecció de les disfresses, de les crítiques, etc. Es fa una cercavila pel poble, que 

acaba en el lloc on es menja la cassoleta. La Setmana Santa se celebra a Aielo de Malferit des 

del segle XVIII i al municipi hi ha diverses confraries com la del Jesús Natzarè, la Nostra 

Senyora dels Dolors i el Sant Sepulcre. La festa del Carme i els Sants de la Pedra al juliol —

Abdó i Senent—, i Sant Llorenç a l’agost, són festes del carrer que du aquest nom on es 

realitzen processons i la missa a l’església. Aquestes festivitats es remunten al segle XIX, com 

s’afirma en un document conservat a l’arxiu de l’església. Les Festes Patronals i de Moros i 

Cristians son a l’agost i el poble s’engalana. La música, la llum i l’olor a pólvora ho envaeixen 

tot. Entre els actes més importants destaquen l’Entrada, les Ambaixades i la presa nocturna 

del castell. Els dies previs es viu una intensa activitat cultural en què l’Alardo, una desfilada 

humorística a càrrec de les diferents comparses de Moros i Cristians.  L’origen d’aquesta 

festa es remunta als anys seixanta, però la gènesi original es deu a un dels sants patrons, el 

Crist de la Pobresa. 
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El terme municipal d’Aielo de Malferit, de 2674 hectàrees d’extensió i amb una altitud de 

287 metres, afronta pel nord-oest amb la comarca de la Costera (Vallada, Montesa i Canals); 

per ponent, amb l’Olleria i Albaida, i per la banda de migdia, amb Agullent i Ontinyent. El 

terme, amb forma de triangle, és el producte d’un seguit de litigis amb el veïnat, de l’Olleria 

sobretot, que han anat configurant-lo1. 

Es tracta d’una localitat amb molta història, que es remunta a la prehistòria. A la localitat es 

conserven restes de jaciments de la cultura del Bronze i d’algunes construccions iberes. 

Tanmateix, allò més destacat és la influència islàmica en el municipi. 

La trama urbana ens descobreix les tradicionals i petites cases del barri del Fondo, un nucli 

primitiu d’aspecte morisc, i conserva també moltes cases d’estructura típica, originalment 

amb corral posterior, quadra i pallissa, les façanes de les quals van anar transformant-se 

entre els segles XVIII i XX, de manera que compten amb decoracions que van del barroc al 

modernisme, passant pel neoclàssic. 

                                                           
1 Llibre d'Abel Soler. Editat per l'Ajuntament d'Aielo de Malferit 
https://issuu.com/aielodemalferit/docs/historia_d_aielo 

https://issuu.com/aielodemalferit/docs/historia_d_aielo
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En les pròximes línies es presenten de manera detallada, però al mateix temps el més 

simplificada possible (per tal de facilitar-ne la lectura) tot un seguit de dades quantitatives i 

qualitatives que formen part de la recerca realitzada i que ens ajuden a comprendre millor 

la realitat del municipi. La presentació d’aquestes dades es realitza de manera descriptiva, 

amb pretensions didàctiques i per tal de dotar d’una estructura de sentit al text. Així 

s’analitzaran diferents àmbits que s’han considerat d’especial rellevància per a aquesta 

aproximació exploratòria i per a aquest primer pla d’igualtat municipal. 
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b. Situació demogràfica 

 

Aielo de Malferit es troba a una distància de 74 km de València, a 40 km de Gandia (localitat 

de la costa mediterrània més propera) i a 8 Km d’Ontinyent, capital de la comarca de la Vall 

d’Albaida. 

 

L’accés a aquesta població des de València és a través de la A-7 i després per l’eixida 640, 
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agafant la CV-40 a l’altura de l’Alcúdia de Crespins; i des de Gandia, agafant l’autovia Gandia-

Oliva-l’Olleria CV-60 i la unió amb l’autovia del Mediterrani A-7 fins a l’eixida 640. 

 

 

ANY POBLACIÓ TOTAL HOMES DONES 

2010 4726 2364 2362 

2011 4809 2403 2406 

2012 4743 2359 2384 

2013 4638 2308 2330 

2014 4657 2325 2332 

2015 4708 2349 2356 

2016 4724 2356 2368 

2017 4706 2352 2354 

2018 4646 2327 2319 

2019 4618 2324 2294 

2020 4625 2326 2299 

Taula 1 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana: 
http://www.pegv.gva.es/ 

El municipi compta, a data 1 de gener de 2020 i amb dades actualitzades del PEGV, amb 4625 

persones, distribuïdes percentualment per sexe de la forma que es mostra a la següent 

piràmide demogràfica, amb un total de 2326 homes i 2299 dones. En els últims 10 anys, des 

de 2010 fins 2020 la població s’ha reduït en 101 persones.  
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Si dividim aquestes dades per sexe i edat, ens trobem amb aquesta gràfica, la qual sols 

compta amb dades dels grups quinquennals per sexe i edat fins a 2019. 

 

  

EDAT HOMES DONES TOTAL 

0-5 83 83 166 

5-10 137 113 250 

10-15 153 120 273 

15-20 118 137 255 

20-25 143 125 268 

25-30 117 126 243 

30-35 135 130 265 

35-40 161 151 312 

40-45 215 195 410 

45-50 220 212 432 

50-55 218 179 397 
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55-60 154 163 317 

60-65 132 122 254 

65-70 83 106 189 

70-75 92 102 194 

75-80 74 85 159 

80-85 42 66 108 

85- 49 84 133 

Total 2326 2299 4625 

Taula 2 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana: 
http://www.pegv.gva.es/ 

 

Els trams d’edat compresos entre els 20-25 i els 60-65 inclouen la majoria de persones en 

edat de treballar. En total 2898 persones, 1495 homes i 1403 dones, d’un total de 4625 

habitants. Aquest segment d’edat ha de generar l’activitat econòmica suficient perquè la 

resta puga subsistir. 

No s’aprecien, al primer cop d’ull, diferències significatives entre dones i homes. Això sí,  és 

habitual que en el nostre tipus de societat, l’esperança de vida més elevada corresponga a 

les dones, fet que podem veure clarament a la gràfica, ja que les barres corresponents a les 

edats més avançades estan fortament feminitzades, especialment a partir dels 80 anys. De 

fet, en valors absoluts, veiem que la població de 80 o més anys està composta per 91 homes 

i 150 dones. 

El que pot semblar més difícil d’interpretar és la diferència que s’aprecia quant a nombre de 

dones i homes en edat de treballar.  A Aielo de Malferit sembla que hi ha altres realitats 

socials que condicionen aquestes dades, com per exemple la coneguda com “fugida 

il·lustrada” que té a veure amb el fet que les dones abandonen aquests entorns rurals, 

augmentant així la ràtio d’homes, és a dir processos de masculinització demogràfica que 

sembla que també es donen a Aielo de Malferit, com per exemple entre les edats de  40 a 

50 anys, on el total d’homes és de 435 i el de dones de 407, és a dir, 28 homes més que 

dones. 
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EVOLUCIÓ DE LA POBLACIÓ DES DE 2010 FINS A 2020 

ANY HOMES DONES DIFERÈNCIA 

HOMES I DONES 

2010 2364 2362 2 

2011 2403 2406 –3 

2012 2359 2384 –25 

2013 2308 2330 –22 

2014 2325 2332 –7 

2015 2349 2356 –7 

2016 2356 2368 –12 

2017 2352 2354 –2 

2018 2327 2319 8 

2019 2324 2294 30 

2020 2326 2299 27 
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Taula 3 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana: 
http://www.pegv.gva.es/ 

Altres indicadors demogràfics interessants consultats en la fitxa municipal d’Aielo que 

ofereixen el PEGV i el portal ARGOS ens assenyalen que alguns valors demogràfics 

significatius no estan en consonància amb les mitjanes per als mateixos, tant a nivell 

provincial com autonòmic.  

Per exemple, l’índex d’envelliment que relaciona la població major de 65 anys amb la menor 

de 16 anys, és el 95,0% a Aielo de Malferit, mentre que el provincial és el 117,2% i 

l’autonòmic el 119,4% amb dades de l’any 2018. 

 

 

ANY NAIXEMENTS DEFUNCIONS DIFERÈNCIA 

2010 59 47 12 

2011 54 45 9 

2012 51 40 11 

2013 42 35 7 

2014 50 35 15 

2015 43 35 8 

2016 39 38 1 
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2017 37 42 -5 

2018 22 41 -19 

2019 29 34 -5 

Taula 4 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana: 
http://www.pegv.gva.es/ 

Pel que fa a la natalitat, l’indicador és més d’un punt  percentual inferior a les dades 

provincials (19,0%) i autonòmiques (19,2%), i se situa en el 17,9%. Un valor que es deixa 

veure a la gràfica i que es troba pràcticament en consonància amb les respectives dades 

autonòmiques. 

Per últim, un altre indicador que pretén mesurar les dinàmiques demogràfiques, és l’índex 

de tendència. En la mesura que presente valors inferiors a cent estarà reflectint escassa 

natalitat, baix creixement demogràfic i major envelliment de la població. En el cas d’Aielo de 

Malferit, aquest índex està per sota del 100, de manera que indica tot just eixos patrons 

demogràfics, en consonància, però una mica més marcat, amb la resta del territori valencià; 

en concret un 9,1% per baix de l’índex autonòmic (83,9%), ja que al municipi se situa en un 

74,8%. 

Pel que fa al tema de les migracions, veurem com la presència de població estrangera és 

relativament significativa. En percentatges, amb dades consolidades de 2019,  hi trobem un 

16,1% de població vinguda d’altres parts de la Comunitat Valenciana, un 3,3% d’altres 

comunitats autònomes i un 11,0% persones vingudes d’altres països. Si ho analitzem per 

sexes, en els últims dos anys el nombre total de persones estrangeres empadronades en la 

localitat ha augmentat en 42 persones, de les quals 13 són dones i 29 són homes. 

En la següent taula es mostren els valors absoluts, per a fer-se una idea més fonamentada 

del que suposa la migració al municipi segons les zones de procedència d’eixes persones. 

POBLACIÓ PER LLOC DE NAIXEMENT 
ANY 2019 

Total Homes Dones 

Mateix municipi 3231 1600 1631 
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POBLACIÓ ESTRANGERA, PER NACIONALITAT 

ANY 2019 

Total Homes Dones 

Unió Europea 451  247 204 

Europa (fora de la Unió) 11 3 8 

Àfrica 19 13 6 

Amèrica 21 5 16 

Àsia, Oceania i apàtrides 8 5 3 

Total nacionalitat estrangera  510   273   237  

Taula 5 Banc de Dades Territorial. Padró Municipal Continu: Explotació Estadística. Resultats per a la Comunitat 
Valenciana (PEGV). 

Tot i que cal tenir sempre en compte, òbviament, aquesta població, per les seues realitats 

particulars dins dels processos migratoris i d’integració en les societats d’acollida, les xifres 

que acabem de veure parlen d’un municipi que ha rebut un important flux migratori, si 

considerem el total d’habitants d’Aielo de Malferit. 

Concloem que la tendència de població és cap a la baixa, tant si analitzem per separat 

l’evolució de la població masculina i la de la població femenina, com si ho fem per al conjunt 

de la població. 

Diferent municipi de la Safor 365 183 182 

Altres municipis de la província de VALÈNCIA 346 193 153 

Altres províncies de la CV 34 12 22 

Total Comunitat Valenciana  3976    1988   1988    

Altres CA 152 80 72 

Total Espanya  4128    2068   2060    

–Nascuts a Espanya amb nacionalitat 
estrangera 

–20 –17 –3 

Total nacionalitat espanyola  4108    2051   2057    

Nascuts a l’estranger  510   273   237  
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Font: Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana: http://www.pegv.gva.es/ 

 

POBLACIÓ ESTACIONAL: 

La població estacional màxima és una estimació de la població màxima que suporta Aielo de 

Malferit. En aquest càlcul estan incloses les persones que tenen algun tipus de vinculació o 

relació amb el municipi, ja siga perquè hi viuen, treballen, estudien o perquè passen algun 

període de temps en el municipi. 

POBLACIÓ ESTACIONAL MÀXIMA 

ANY TOTAL 

2008 4501 

2009 5365 

2010 5415 

2011 5690 

2012 5725 

2013 5821 
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2014 5835 

2015 5893 

2016 5916 

Taula 6 Elaboració pròpia a partir de el portal Foro-Ciudad que treballa a disposició de l’INE. 

 

En la gràfica observem l’augment de la població estacional des del 2008 fins al 2016, que és 

l’ultima dada temporal amb què comptem.  

 

El gràfic mostra clarament com la població de Aielo de Malferit augmenta considerablement 

al llarg del temps. Açò és degut sobretot a la l’afluència de turisme rural que cada any creix i 

als retorns de familiars a les seues cases de procedència per a passar l’estiu amb la família. 

c. Característiques d’ocupació 

En aquest apartat es presenten algunes dades, separades per sexe, per a introduir l’anàlisi 

del mercat laboral de la població d’Aielo de Malferit. 

Trobem en primer lloc que, tot i que el pes demogràfic de cada un dels sexes és bastant 

similar, en les dades d’atur de diferents edats de la població en conjunt i també observant 

l’ultima dada —corresponent al primer trimestre de l’any 2020—, el nombre de dones 

actives demandants d’ocupació  és significativament major que el nombre d’homes en la 

mateixa situació. L’atur, exceptuant-ne els anys 2012 i 2013, es presenta, en diferents 

proporcions, feminitzat els últims deu anys. 
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ATUR AMBDÓS SEXES HOMES DONES 

31/3/10 350 161 189 

31/3/11 440 212 228 

31/3/12 451 235 216 

31/3/13 436 223 213 

31/3/14 404 178 226 

31/3/15 325 130 195 

31/3/16 273 96 177 

31/3/17 260 91 169 

31/3/18 234 85 149 

31/3/19 217 83 134 

31/3/20 228 89 139 

31/12/20 216 90 126 

Taula 7 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal d'Informació Argos 

 

Per tant, podem dir que les dones tenen menys treball remunerat que els homes, qüestió 

fonamental per a la seua autonomia i capacitat d’elecció i decisió, tot i que caldria tenir en 
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compte en aquest cas, altres formes d’economia no contemplada pels organismes oficials 

com, per exemple, la denominada “economia submergida”, que tot i generar ingressos, té 

també una sèrie de conseqüències negatives per a aquells i aquelles que la pateixen, que 

afecten directament els drets laborals, les prestacions per desocupació, les jubilacions, etc. 

Una qüestió a considerar a l’hora de valorar la situació de l’atur en l’últim trimestre és la 

situació derivada dels efectes de la COVID-19 sobre el mercat laboral de la localitat. Des que 

va començar el confinament s’ha incrementat l’estancament d’afiliació a la Seguretat Social. 

A continuació presentem les dades d’afiliació. 

 

 

AFILIACIÓ SS HOMES DONES TOTAL 

31/3/12 887 591 1478 

31/3/13 861 636 1497 

31/3/14 936 636 1572 

31/3/15 979 700 1679 

31/3/16 1045 733 1778 

31/3/17 1025 713 1738 

31/3/18 1036 707 1743 
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31/3/19 1035 705 1740 

31/3/20 1006 688 1694 

30/9/20 980 627 1607 

Taula 8 Elaboració pròpia a partir de les dades del Portal Estadístic de la GVA: http://www.pegv.gva.es/ 

 

Hi ha aspectes que, des d’un punt de vista quantitatiu, o més bé, d’anàlisi de dades 

secundàries de les xifres oficials, no es poden concebre en la seua dimensió real. Per això 

caldrà també preguntar a la ciutadania, als agents socials, sobre altres aspectes de  caràcter 

qualitatiu que puguen ajudar a entendre millor el mercat de treball d’Aielo i que potser 

aquesta primera pinzellada no clarifica suficientment. 

Per últim, anem a fer un recorregut per aquelles actuacions que es duen a terme des de 

l’Ajuntament en matèria de foment de l’ocupació: 

Programes  de foment de l’ocupació provinent de subvencions.  

Des de LABORA es realitzen programes formatius. 

A més des de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit, a finals d’any es promou una campanya de 

foment del comerç local en què participen tots els comerços de la localitat. Aquesta 

campanya porta el nom “Reactivem el comerç de proximitat”. L’última edició, iniciada el 

novembre de 2020, va consistir a distribuir un total de 600 bons de 20 i 10 euros que es 

podien gastar en qualsevol establiment d’hostaleria, comerços o serveis adherits a la 

campanya. Aquesta iniciativa pretén incentivar i promoure el consum en els comerços i altres 

establiments locals en temps de COVID i és fruit de les aportacions de la Comissió per a la 

Reactivació Econòmica Local (REL). 
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Pel que fa a l’associacionisme empresarial, el municipi compta amb dues associacions 

d’aquest àmbit: ATEVAL I COEVAL. Ambdues aglutinen empreses de totes parts de la Vall 

d’Albaida. A nivell estrictament local, hi existeix també una Associació de Planteristes. 

 

d. Característiques culturals 

Un primer apropament al fet cultural ens centra en determinats aspectes municipals que es 

troben relacionats d’una o altra forma amb la cultura, entesa en el sentit del conjunt de 

coneixements i costums. Tot i que s’han exclòs aquells que, encara que són manifestacions 

òbviament de caire cultural, pel seu caràcter i especificitat tindran apartats específics en 

aquest informe. 

Parlarem tot seguit de la Biblioteca Municipal i de la Unió Musical d’Aielo de Malferit  pel 

seu pes i potencialitat. 

En tot cas, al municipi, més enllà d’aquestes dues qüestions culturals, i d’altres que veurem 

més endavant relacionades més directament amb la festa o altres espais on la cultura 

(entesa en els seus vessants més artístics i naturals) també és transversal, es desenvolupen 

activitats al llarg de l’any, que cal tenir en compte i que estan adreçades a la ciutadania, en 

funció de les demandes de la població. 
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http://historiadeaielo.blogspot.com/2010/11/aportacion-la-historia-de-ayelo-de-m.html 

(territori) 

https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/ 

Parlem de la Biblioteca Degà Ortiz i Sanz d’Aielo de Malferit2 com a espai cultural. Per 

començar direm que aquesta és una biblioteca activa, que no sols s’utilitza per a tindre a 

l’abast una col·lecció de llibres, sinó també per a realitzar diverses activitats dirigides tant a 

menuts com a majors.  

Un primer apropament ha estat a través de la pàgina web oficial i de la de Facebook, que 

mostren els diferents serveis de que està dotada, les obres literàries amb què compta i que 

informen de les novetats adquirides. A més de comptar amb un espai d’ordinadors i de 

connexió a Internet, ofereix un servei de desiderates que permet fer suggeriments de distints 

materials per tal que la biblioteca els adquirisca. 

La creació de la biblioteca deu una bona part a l’interés i les gestions de la cronista oficial del 

poble, Na M. Ángeles Belda Soler qui, en companyia del mestre En Leonardo Carreres 

Miñana, van contactar l’any 1951 amb els organismes públics competents per tal 

d’aconseguir una biblioteca pública municipal. Gràcies a llur tenacitat, l’Ajuntament d’Aielo 

de Malferit va prendre l’acord de creació de la Biblioteca en el ple del dia 20 de juliol de 

1951.  

L’actual nom de la biblioteca ret homenatge a un erudit il·lustrat de temps de Carles III i 

Carles IV, Josep Ortiz i Sanz, eclesiàstic, antiquari, literat i historiador, conegut arreu del món 

per ser comentarista i traductor al castellà de l’original llatí de l’obra Los diez libros de 

Arquitectura, de M. Vitruvi. 

Actualment la biblioteca s’utilitza com a espai de cultura i oci, compta amb una prestatgeria 

violeta on cada temporada van exposant-se els llibres del catàleg escrits per dones. 

La biblioteca organitza activitats de dinamització durant tot l’any: contacontes, diferents 

tallers artístics i conferències, exposicions fotogràfiques, campanyes de lectura com ara 

                                                           
2 https://www.facebook.com/bibliotecaaielodemalferit/ 

http://historiadeaielo.blogspot.com/2010/11/aportacion-la-historia-de-ayelo-de-m.html
https://www.valenciaturisme.org/es/municipio/aielo-de-malferit/
https://www.facebook.com/bibliotecaaielodemalferit/
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Salvem un Llibre, celebra la Setmana de la Lectura i el Dia de les Biblioteques, i també 

organitza presentacions de llibres i moltes més activitats.  A més aquesta biblioteca, per 

tercer any consecutiu celebra el dia de les escriptores, amb el grup de lectura i l’escriptora 

local Mariló Sanz, per tal de recuperar el llegat de les dones escriptores, fer visible el seu 

treball en la literatura i combatre la discriminació que han sofert les dones al llarg de la 

història. 

El club de lectura du el nom d’una dona d’Aielo de Malferit, Josefa Colomer. Més coneguda 

com a Pepica Colomer3, va ser la primera bibliotecària d’Aielo de Malferit. Des de l’any 1953 

fins al 1978 va dedicar la seua vida als llibres i a compartir els seus coneixements amb els i 

les més menudes. Les seues inquietuds i el seu continu reciclatge professional van fer que 

assistira a multitud de cursos i jornades de biblioteques. La biblioteca d’avui li deu el seu 

impuls i treball a aquesta dona on la commemoren amb la lectura dels llibres que ella va 

portar una vegada al municipi. 

Una altra entitat vinculada amb l’aspecte artístic i cultural del municipi, d’un àmbit molt 

característic als municipis del nostre país, és la Unió Musical d’Aielo de Malferit. 

Es pot fer una primera aproximació a aquesta unió musical a través de la informació que hi 

trobem a la xarxa social Facebook: https://www.facebook.com/uniomusicaldaielo/.  

La societat Unió Musical d’Aielo no sols ofereix aprenentatge musical, sinó que també 

contribueix a cultivar i transmetre valors com ara el treball en equip, l’esforç individual i la 

tasca ben feta. I tot això gaudint de la musica. 

Sovint, com ocorre a molts altres llocs, existeix una certa tendència a l’estereotip a l’hora 

d’escollir instrument. A la unió d’Aielo hi ha 40 dones i la majoria d’elles toquen el clarinet, 

la flauta travessera, el saxòfon o l’oboè com a instrument, mentre que els 60 homes toquen 

clarinet, saxòfon, trompeta, oboè, fagot i percussió. Els estereotips de gènere formen part 

de la banda més enllà de certes percepcions que ens puguen donar des de la seua 

comunicació externa a través de les xarxes on no pareix tenir-se massa en compte la 

perspectiva de gènere. 

                                                           
3 http://historiadeaielo.blogspot.com/2016/05/josefa-colomer-sanchis-1921-2016.html 

https://www.facebook.com/uniomusicaldaielo/
http://historiadeaielo.blogspot.com/2016/05/josefa-colomer-sanchis-1921-2016.html
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La Banda de Música participa en nombrosos esdeveniments festius i culturals d’Aielo de 

Malferit i voltants, aportant la seua música com a factor cultural al municipi. A més, aquest 

últim 8 de març van commemorar el dia amb una cercavila per tot el poble. 

La composició de la junta directiva es de cinc dones i tres homes. Encara que s’observa una 

aparent paritat entre sexes a la direcció, veiem una discordança quant als càrrecs executius, 

ja que quatre de les dones ocupen vocalies i sols una exerceix un càrrec, que és el de 

vicepresidenta. 

Enric Martí, president de la banda de música d’Aielo de Malferit ens comenta que “continuen 

existint els estereotips marcats en l’elecció dels instruments, i és una qüestió que ens 

agradaria canviar i poder treballar en aquest aspecte, tant amb els alumnes i les alumnes 

com amb els pares i les mares, ja que moltes vegades són ells i elles els qui elegeixen pels 

seus fills i filles l’instrument que van a tocar”. 

Al municipi també hi ha una Escola de Música. L’Escola Municipal de Música d’Aielo de 

Malferit és un centre educatiu de Règim Especial la funció principal del qual és oferir 

ensenyament musical a tot el poble d'Aielo, per mitjà d’un Pla d'Estudis no reglat adaptat a 

les Ensenyances Elementals de Música establertes per la Conselleria d'Educació. Actualment 

l'Escola compta amb un planter de 16 professors, i una matrícula de 160 alumnes. La 

composició per sexes del professorat és molt desequilibrada, amb una forta masculinització. 

Sols 3 dones formen part de la plantilla, una de les quals imparteix les classes d’instruments 

de corda. 

Les especialitats oferides són: Flauta Travessera, Clarinet, Saxòfon, Oboè, Dolçaina, 

Trompeta, Trompa, Trombó, Tuba, Percussió, Piano, Guitarra Espanyola i Elèctrica, Violí, 

Violoncel, i altres instruments derivats. També s'ofereix Fasolet, Llenguatge musical i altres 

grups instrumentals. 

 

Una de les característiques més importants dels pobles valencians és la seua tradició cultural 

festiva. Existeixen diverses manifestacions d’aquesta tipologia arreu del territori, entre les 

quals cobren especial rellevància festes com les Falles, les Fogueres, les diferents Setmanes 
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Santes o, per descomptat, festivitats dedicades a patrons i patrones municipals, i també els 

coneguts, especialment a les Comarques Centrals, Moros i Cristians. 

No és Aielo de Malferit un poble aliè a aquesta festa tan acolorida i que denota la capacitat 

de la societat civil d’organitzar-se col·lectivament per tal de desenvolupar un esdeveniment 

festiu d’aquestes característiques. 

La festa, com a part i manifestació quasi paradigmàtica d’allò que entenem per espai públic, 

ha estat vetada per a les dones durant molt de temps, almenys en la seua forma més 

expressiva i en l’accés als llocs visibles i de responsabilitat, amb l’excepció de les figures 

femenines vinculades amb la bellesa. 

En molts casos, a pesar que la participació abnegada de les dones no ha estat reconeguda, 

han sigut elles les autèntiques reproductores de la festa, ja que sense la seua feina les 

activitats no hagueren estat mai possibles. 

No ha ocorregut a Aielo el que succeïa a algunes localitats amb la celebració de les festes de 

Moros i Cristians, en què se suscitaven polèmiques per la voluntat de no deixar participar les 

dones en les comparses. L’origen d’aquesta festa es remunta als anys seixanta, però es 

comenta que als anys vint del segle passat ja se celebraven. El poble d’Aielo de Malferit 

celebra aquesta festa a l’agost, quan s’engalana de música i llum, i l’olor de la pólvora envaeix 

tot el municipi. Pel que fa a la composició de les diferents comparses del municipi, en total 

n’hi ha 9, amb una formació mixta d’homes i dones.  

Lola Domingo, presidenta de l’Associació de Moros i Cristins d’Aielo ens comenta: “En la festa 

no hi ha distinció entre els sexes, tots dos ocupen llocs de càrrec, tots dos participen 

igualment i treballen per a aconseguir gaudir el màxim”. Lola és presidenta d’aquesta 

associació des de fa quatre anys, però abans el càrrec era ocupat per un home, i no recorda 

que hi haguera hagut altres dones que desenvoluparen anteriorment aquesta 

responsabilitat. 

Una altra ocasió festiva important són les Festes Patronals. Semblen ser de caràcter popular 

religiós i compten amb una implicació important de la ciutadania, com podem veure a la web 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

47 
 

oficial de l’Ajuntament4, on s’explica l’estructura de la festa. Sembla que la participació 

d’homes i dones, si més no de partida, es troba bastant equilibrada, tot i que caldria fer una 

anàlisi més acurada, que malauradament no té cabuda en aquest diagnòstic, sobre les 

composicions per sexe de les danses i de festers i festeres vinculades amb la celebració, ja 

que acostumen a reproduir en gran mesura l’estereotip fester associat a dones i homes. 

Pel que fa al tema femení, al municipi es va retre homenatge a una mestra posant el seu nom 

a un carrer: el carrer Mestra Maria Arabí.  Aquesta mestra5 va exercir durant 48 anys al 

municipi, des de 1892 fins a 1940. Foren 48 anys dedicats a l’ensenyança de les xiquetes 

d’Aielo de Malferit. El ple de l’Ajuntament del 28 d’octubre de 2004 va acordar reconéixer la 

seua dedicació a les alumnes d’aquest poble, dedicant-li un carrer situat prop del nou recinte 

escolar estrenat l’any 2005, un edifici molt diferent a l’espai on va treballar. 

Un altre punt important d’aquest apartat és el relacionat amb la trama urbana i amb 

determinats elements de caràcter historicopatrimonial que fan referència a alguna qüestió 

identitària local. A Aielo de Malferit trobem: 

 Palau-Castell dels Marquesos de Malferit (s. XV-XVIII): Es tracta d’un dels elements 

patrimonials més destacat del municipi. Declarat Bé d’Interés Cultural en 1985, els 

seus orígens es remunten al segle XV amb l’arribada dels senyors de Malferit. 

Posteriorment, durant el segle XVIII, va ser residència habitual dels senyors Roca. Va 

sofrir una transformació definitiva a finals del segle XIX, resultat de la qual és l’actual 

aspecte de caràcter neoclàssic. Actualment, i després d’una rehabilitació, és la seu de 

l’Ajuntament.  

 Església  Parroquial de San Pedro (1732-1744): Va ser construïda a mitjans del segle 

XVIII. Es tracta d’un edifici típic del barroc clàssic valencià amb una nau principal i 

dues laterals que contenen capelles amb altars. 

 Ermita del Calvari (s. XVIII): Dedicada a Sant Joaquim i Santa Anna, és una ermita de 

nau única rectangular, amb un petit porxe tancat amb una magnífica porta de ferro. 

Al seu interior un altar neoclàssic mostra una imatge de Sant Engraci Màrtir, obra del 

tallista José Maria Bayarri Hurtado, de 1942. 

                                                           
4 https://www.aielodemalferit.es/va/poble/turisme/festes-locals 
5 https://www.facebook.com/Fotosantiguesaielomalferit/photos/la-mestra-maria-arab%C3%AD-molina-
nascuda-a-gata-de-gorgos-lany-1871-i-va-exercir-de-/620221344729502/ 

https://www.aielodemalferit.es/va/poble/turisme/festes-locals
https://www.facebook.com/Fotosantiguesaielomalferit/photos/la-mestra-maria-arab%C3%AD-molina-nascuda-a-gata-de-gorgos-lany-1871-i-va-exercir-de-/620221344729502/
https://www.facebook.com/Fotosantiguesaielomalferit/photos/la-mestra-maria-arab%C3%AD-molina-nascuda-a-gata-de-gorgos-lany-1871-i-va-exercir-de-/620221344729502/
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 Hospital de la Beneficència (1890-1913): Aquest és un edifici diferent a qualsevol 

altra edificació del municipi. Té 770 m2 de superfície, amb planta en H i pavellons 

destinats en origen a diferents usos, il·luminats per finestres de maó, d’arc escarser. 

Els plànols de la construcció van ser realitzats per Baptista Tortosa Muñoz, mestre 

d’obres de l’Ajuntament d’Ontinyent, que es basà en un model recollit en un tractat 

d’hospitals publicat el 1875. 

 Hidroelèctrica Aielense (1895): El projecte de creació d’una central hidroelèctrica a 

Aielo, que aprofitara la caiguda de l’aigua en la confluència del riu amb el barranc de 

la Barceloneta es va poder realitzar després d’un acord entre els regants. Concedida 

la llicència del Govern Civil, en l’any 1895 es va portar la llum a Aielo, des d’unes 

instal·lacions provisionals que es consolidaren en 1898, que proporcionaven fluid 

elèctric al municipi i a altres del voltant. 

 Portal del Carme i Barri del Fondo: Constitueixen el nucli primitiu d’Aielo, on es 

conserva una trama urbana irregular i es pot passejar pels típics carrerons 

característics de les poblacions àrabs. De les portes de l’antiga muralla sols en queda 

una, la coneguda com a Portal del Carme, cap al sud; la segona devia estar prop de la 

Font del Mig, encarada al nord i rebia el nom de portal de Sant Cristòfol; la tercera, a 

l'oest, amb el nom de Sant Francesc, pròxima a l'encreuament dels carrers de Sant 

Antoni i de les tres Avemaries, donava accés al Raval; per a acabar, cap a l'est, es 

trobaria una quarta porta en el mateix carrer de l'Església des del Palau i abans 

d'arribar al temple, coneguda com el portal de Sant Roc. Aquestes tres últimes van 

perdurar fins a finals del segle XVIII i inicis del XIX. 

 Escoles Velles (1925-1930): En l'actualitat, alberguen el Museu de Nino Bravo i la 

Biblioteca Pública Municipal Degà Ortiz i Sanz. L'edifici és de planta allargada, amb 

un cos central, que divideix dues parts, per a nens i nenes. Dissenyat des d'un 

concepte arquitectònic racional. Les cantonades estan rematades amb pinacles 

modernistes. 

 Museu de Nino Bravo: És una iniciativa de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i de la 

família del cantant, dedicat a homenatjar la seua memòria. 

 Museu d’Història Local: Les estances més antigues del Palau dels Marquesos de 

Malferit, edificades en el segle XV, acullen un complet recorregut per la història del 

poble. L'exposició està pensada i dissenyada per a instruir i divertir; per a satisfer tant 
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els amants del detall històric com el curiós que gaudeix de les anècdotes; per a grans 

i petits, amb un enfocament original però rigorós. 

 Col·lecció Ceràmica d’Elvira Aparicio: La ceramista Elvira Aparicio Llovet va donar 

una extraordinària col·lecció d'obres que han quedat recollides en una exposició 

permanent al Palau dels Marquesos de Malferit. 

 Botelleria (1880-1913): En aquesta fàbrica de licors es va produir una beguda 

relacionada amb els orígens de la Coca-Cola, i on es pot degustar i adquirir famosos 

licors d’Aielo de Malferit. 

El contacte directe amb la natura és un altre valor important d’Aielo de Malferit. És molt ric 

el seu patrimoni natural, que compta amb sendes de muntanya i amb paratges de secà o 

d’entorns fluvials com són els següents: 

 Riu Clariano 

 Pi de Cairent: arbre monumental i embasament d’un antic poblat medieval. 

 La Senda de la Foia Redona: PR-V 125. Un camí circular per a descobrir la Serra 

Grossa. Comença a l’ermita del Calvari i creua una zona de cultius fins arribar a la 

cova de Purçons (antic poblat àrab). La segueix un ascens pronunciat cap a l’Alt de la 

Solana (700 metres) i continua fins a la Foia Redona, on es troba la Casa de la Gralla, 

als peus de la Lloma Llarga. La senda descendeix aleshores fins al camí forestal i torna 

al punt de partida. 

 La Serra del Barranc de la Fos: PR-CV 435. Parteix del portal del Carme i el safareig 

de baix del barri antic, on està el mirador del riu. A continuació baixa per una rampa 

a la font d'Allà Baix, la Fàbrica de Llum i el pont d'Allà Baix, en direcció sud. Des d'allí, 

creua el pont i l'Horta Vella per un camí ample, que s'estreny en forma de senda i 

puja amb bastant pendent fins a la Creu de la Serratella. Aquest punt ofereix una 

bella panoràmica del poble. Des d’aquest punt la ruta descendeix per una senda 

escalonada que porta a l'àrea recreativa del Pont de l'Arquejada i baixa a la imponent 

arcada per on discorre l'aigua de la Séquia Ampla. Al costat de l'arcada hi ha restes 

d'una pedrera de fa segles. La senda permet visitar la Cova Blanca, la Cova de la Fos i 

passar pel Tambulló de les Mentires, un mític poblat prehistòric. En arribar 

a la Clariana, tornem cap a Aielo per la Serratella i sortim de nou al pont d'Allà Baix, 

d'on havíem partit. 
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 La Senda de l’Ombria: SL-CV 11. S’inicia al portal del Carme i el safareig. Primer passa 

per l'antiga central hidroelèctrica, la font d'Allà Baix i el pont d'Allà Baix sobre el 

Riu Clariano. Després de creuar el barranc del Juncar, ascendeix per la zona de 

l'Arquejada i el Tambulló de les Mentires, on enllaça amb la ruta PR-CV 435. 

La topografia i les característiques de les sendes d'Aielo de Malferit permeten també 

realitzar recorreguts en BTT i cicloturisme, i practicar altres esports a l'aire lliure. 

ASSOCIACIONISME CULTURAL: 

L’associacionisme cultural al municipi es ben nombrós, com podem veure a continuació: 

o UNIÓ MUSICAL D’AIELO 

o ASSOCIACIÓ DE FESTES DE MOROS I CRISTIANS 

o AGRUPACIÓ CORAL LLORENÇ BARBER 

o FESTES SANT LLORENÇ 

o COLLA DE DOLÇAINERS 

o ASSOCIACIÓ CULTURAL DE JESÚS DEL NAZARENO 

o FESTERS DE SANT ANTONI 

o SOCIETAT ORNITOLÒGICA CULTURAL EL CHORRIT 

o CLUB DE CAÇADORS “EL BRÚFOL” 

o ASSOCIACIÓ DE COLUMBICULTURA 

o FESTES DELS SANTS DE LA PEDRA 

o ORQUESTRA SIMFÒNICA SÚBITUS 

o FESTES VERGE DEL CARME 

o PENYA TAURINA D’AIELO DE MALFERIT 

o ESCACS D’AIELO DE MALFERIT 

ASSOCIACIONISME ARTÍSTIC 

Sense oblidar l’associacionisme en l’àmbit artístic, on destaquen les següents: 

o GRUP DE TEATRE AIELONAPS 

o ORQUESTRA DE POLS I PLECTRE 

o ASSOCIACIÓ TELERACO 
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o ARMIDAM 

o BALLET SHEREZADE 

o FENT FOTO AIELO 

o LA SOLANA GRUP DE DANSES D’AIELO DE MALFERIT 

o ESSÈNCIA BALLET 

 

e. Característiques d’educació 

La població en edat escolar d’Aielo és de 837 persones, les quals representen el 18,09% de 

la població total. 

Podem veure a continuació de forma numèrica i també gràfica, com es distribueix aquesta 

població per sexe i edat: 

ANYS XIQUETS /JOVES XIQUETES /JOVES 

0 – 4 anys 145 120 

5 -9 anys 147 133 

10 – 14 anys 119 125 

15 -17 anys 78 64 
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El municipi compta amb quatre centres oficials vinculats amb el sistema educatiu i la 

formació reglada: 

L’Escola Municipal per al primer cicle La Serratella, el Col·legi d’Educació Infantil i Primària 

Sant Josep de Calassanç, l’Institut d’Educació Secundaria Porçons, que ofereix els 

ensenyaments d’Educació Secundària Obligatòria i de Formació Professional Bàsica, i el 

Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Enric Valor. 

El CEIP Sant Josep de Calassanç i l’IES Porçons ofereixen l’educació de les tres etapes 

obligatòries del sistema educatiu.  

Pel que fa a l’escola infantil de primer cicle, l’Escola Municipal la Serratella, depén 

orgànicament de l’Ajuntament d’Aielo de Malferit i funcionalment de la Conselleria 

d’Educació. El centre presta servei a xiquets i xiquetes des dels 4 mesos fins als 3 anys. 

Disposa del servei de psicologia municipal, que abraça l’atenció a l’alumnat, als pares i mares, 

i el contacte directe amb les educadores. L’escoleta compta amb 7 aules, totes elles 

condicionades amb el material necessari, i amb una cuina i menjador. L’equip docent està 

format per 5 dones i 1 home que ocupa el lloc de direcció, reproduint, si cap de manera 
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encara més intensa a aquestes edats, la feminització de les faenes vinculades amb la cura 

dels infants. Compta, a principis del curs 2020–2021, amb un total de 25 xiquetes i 25 xiquets. 

D’altra banda, i seguint el mateix patró, l’AMPA també està integrada molt majoritàriament 

per dones, ja que de 20 persones que la componen, 18 en són dones mentre que únicament 

hi trobem 2 homes. L’escola no compta amb cap tipus de protocol per a la prevenció i 

detecció de casos de violència externs als centre, però si se’n donara algun el centre 

sol·licitaria ajuda a l’Ajuntament i als serveis psicològics municipals.  

 

Des de la creació del col·legi públic en els primers anys seixanta fins a la inauguració l’any 

2005 de les actuals instal·lacions, les classes s’han impartit utilitzant simultàniament 

diferents espais. Aquest curs el col·legi té 375 alumnes, amb 165 xiquetes i 210 xiquets. 

Pel que fa al professorat, compten actualment amb una plantilla de 33 professionals, 25 

dones i 8 homes, que any rere any van deixant la seua empremta, les seues experiències i els 

seus trets culturals particulars, atés que molts i moltes han arribar de diversos llocs de la 

Comunitat Valenciana i d’altres parts d’Espanya. La direcció és exercida per una dona, 

mentre que els altres càrrecs directius del centre, Secretaria i Direcció d’estudis, els ocupen 

dos homes.   

La Junta directiva de l’AMPA, com en el cas del centre del primer cicle, és un espai feminitzat, 

compost per 10 dones i 1 home, sent aquest el president de l’associació. Podem fer-ne una 

doble lectura: que hi ha un home implicat de manera activa en una associació d’aquest tipus, 

fet que cal considerar de manera positiva o, l’altra lectura, que fins i tot en espais tan 

feminitzats, són els homes i no les dones qui ocupen els càrrecs de responsabilitat, 

reproduint així les típiques jerarquies dins de les mateixes organitzacions. Pel que fa a les 

persones associades a l’AMPA, en són 370 dones i 350 homes, una composició que 

s’aproxima a la paritat. Tanmateix ens adonem, una i altra vegada, del fet que les tasques de 

cures i criances estan assignades socialment a les dones i de com urgeix la implicació dels 

homes en aquestes qüestions tan fonamental de cara a la igualtat. 

Tot i l’anterior reflexió, des de l’AMPA s’han realitzat diverses jornades d’Escola de Famílies 

dirigides a les mares i pares de l’alumnat on s’han tractat temes com: Resoldre conflictes 
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pacíficament a casa, a l’escola i al món, Educació emocional, Motivació i tècniques d’estudi, 

Millorar l’atenció i concentració: recursos i eines, Els riscos associats a l’ús d’Internet, xarxes 

socials i noves tecnologies i altres moltes activitats extraescolars. Allò que podríem destacar 

de la formació per part d’aquesta associació és la implicació en l’educació afectiva i sexual, 

la formació en diversitat i respecte a les diferències i els tallers per a pares i mares on es 

normalitze i visibilitze el respecte cap a la diversitat. 

Els projectes desenvolupats pel centre escolar són variats i han tractat diverses temàtiques 

com són les energies renovables, l’hort escolar, projecte Comenius, projecte Erasmus 

“Llegint Europa: el plurilingüisme, la biblioteca de centre promotora de projectes i la 

connexió amb l’entorn”. 

Algunes de les activitats que es realitzen al centre tractant temes com la igualtat són 

programades i desenvolupades conjuntament amb l’Institut i l’Ajuntament. Concretament, 

l’any 2020 es va realitzar una producció al voltant de dones famoses i importants, una 

exposició que es va deixar a l’Ajuntament, la lectura d’un manifest el dia 8 de març 

acompanyat d’un mural on tot l’alumnat va escriure el nom de la dona més important en la 

seua vida. 

Altres activitats treballades i de rellevància al centre són aquelles dirigides a la inclusió i la 

convivència. Al centre es treballa la integració a l’aula visibilitzant aquells xiquets i aquelles 

xiquetes amb algun tipus de diversitat funcional i es procura que participen en totes les 

activitats i actes commemoratius i que aquests s’adapten a les seues necessitats. A més estan 

duent a cap “El Club dels Valents” i altres activitats de relaxació per a millorar la concentració 

i la convivència al centre. 

L’Institut comença a funcionar en el curs 1998-1999. L’edifici que ocupa, construït el 1984, 

va acollir anteriorment l’alumnat de segona etapa d’EGB del col·legi Sant Josep de Calassanç, 

de manera que la transició entre els estudis d’EGB i els estudis d’ESO d’aquest alumnat va 

tindre lloc sense haver de canviar d’edifici. A l’IES Porçons es cursen els estudis d’ESO i un 

títol de Formació Professional Bàsica de la família d’Administració i Gestió: el títol 

d’Informàtica d’Oficina. 
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Pel que fa al professorat, l’Institut compta actualment amb una plantilla de 34 professionals, 

23 dones i 11 homes, una distribució per sexes pròxima a la mitjana en aquesta etapa. Tot i 

que el 66,5% del professorat a l’estat espanyol són dones, en Secundària i en els estudis 

universitaris, aquestes xifres descendeixen fins al 41,3%. La docència és una professió 

històricament feminitzada, així ho acrediten les ultimes xifres recollides pel Ministeri 

d’Educació. La presència femenina en la docència decreix conforme augmenta el nivell dels 

estudis, com a continuació veiem al gràfic. 
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I, pel que fa a l’alumnat, si el dividim per sexes hi ha 86 xiques i 123 xics. Amb relació amb 

les diferències per sexes, els resultats dels últims estudis han donat lloc a normalitzar que 

les xiques tenen més èxit que els xics a l’hora de superar els cursos de secundària i batxillerat 

i també els mòduls d’FP, i obtenen també els majors percentatges de diplomats tant en 

estudis de grau com de màster. Si es considera el conjunt de l’educació superior universitària 

i no universitària, el 51,9% de les dones de 25 a 29 anys ha finalitzat estudis superiors, 11 

punts percentuals per damunt dels homes de eixe mateix grup d’edat amb 40,9%. Així 

mateix, la taxa d’abandonament escolar primerenc és més baixa entre elles: 14% enfront del 

21,7% dels xics.  

 

 

A l’IES Porçons es treballa conscientment i de manera programada per la igualtat i contra la 

violència de gènere. Algunes de les activitats realitzades anys anteriors han estat la 

celebració dels dies commemoratius del 25 de novembre i el 8 de març. Al centre també 
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compten amb un espai violeta tant a la biblioteca com al vestíbul del centre on mostren tota 

la informació que des de l’Ajuntament i des d’altres vies els arriba. 

Aquest últim any han celebrat la Cassoleta, una festa molt popular al municipi, en què les 

disfresses són la vestimenta d’aquest dia festiu, i a l’Institut han treballat per a elaborar 

disfresses igualitàries fetes, a més, amb materials reciclats. 

Pel que fa a l’alumnat migrant, la integració es facilita tant a nivell municipal com des dels 

centres educatius, que compten amb un pla de nouvinguts i nouvingudes per a l’alumnat 

que necessite ajuda.  

Destacarem també que tant l’alumnat com el professorat compta amb tallers, xarrades i 

jornades diverses on es tracten temes d’identitat de gènere, diversitat sexual i educació 

afectivosexual, que estan integrats en la programació general anual. 

Tancarem aquesta breu descripció dels centres educatius del municipi amb una referència al 

Centre Municipal de FPA. 

El Centre Municipal de Formació de Persones Adultes Enric Valor és un servei municipal 

reconegut per la Conselleria d’Educació per a impartir ensenyament reglats del Cicle I i Cicle 

II. A més disposa d’un variat programa d’activitats formatives de caràcter no reglat, com ara 

Educació Bàsica per a Persones Adultes, Grau en Educació Secundaria per a Majors de 18 

anys, Idiomes, Patchwork, Punt de creu, Ioga, Pilates, Informàtica, i altres activitats diverses. 

Aquesta centre té la finalitat d’oferir i garantir una formació continua per a totes les persones 

adultes del municipi. 

f. Esports 

El món esportiu, la seua pràctica, els seus espais i el seu ús són un motiu fonamental d’anàlisi 

de gènere en les societats contemporànies. 

Tradicionalment, l’esport ha estat vinculat a l’espai públic, lloc paradigmàtic de lluita i 

d’exhibició pública de la masculinitat. De fet, alguns dels més importants esports majoritaris, 

que tenen la seua gènesi històrica en la societat industrial, van servir, entre altres coses, com 

una mena d’escola de masculinitat on educar amb valors propis de la versió tradicional 

d’aquesta identitat de gènere. 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

58 
 

Si bé sembla que aquesta situació ha anat canviant progressivament, també és cert que per 

a moltes dones valencianes de més edat, el món esportiu ha estat tot un vedat exclusiu i 

repulsiu masculí. Aquest és el motiu fonamental pel qual cal abordar l’àmbit de l’esport des 

d’una mirada crítica, tant des de la recerca com des de l’acció social o les polítiques 

públiques. 

Si centrem ara l’anàlisi en Aielo de Malferit6, començarem per repassar quins són els 

equipaments municipals en matèria d’esports. 

- Poliesportiu Municipal: És una infraestructura gestionada directament per 

l’Ajuntament. Les instal·lacions amb què compta són les següents: 

o 2 Pistes de tennis 

o 1 piscina gran 

o 1 piscina menuda 

o 1 camp de futbol 11 de gespa artificial 

o 2 camps de futbol 7 de gespa artificial 

o 1 camp de futbol 7 de terra 

o 2 pistes de frontennis 

o 1 Pista d’atletisme 

o 2 pistes de pàdel 

o 1 pista polivalent 

o 1 sala fitnes 

o 1 sala aeròbic 

o Skate park (Parc de patinatge) 

Una qüestió diferent és l’ús que homes i dones fan d’aquestes instal·lacions, aspecte del qual 

és més difícil tenir xifres concretes, que servirien per a donar una idea de les possibles 

diferències entre sexes en matèria de pràctica esportiva. En qualsevol cas, l’enquesta que 

s’ha realitzat, els resultats de la qual es mostren més endavant, pot donar una idea 

d’aquestes dinàmiques esportives. 

                                                           
6 https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/servicis/esports 

https://www.aielodemalferit.es/va/ajuntament/servicis/esports


TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

59 
 

Aielo de Malferit participa en l’acció dirigida per la Mancomunitat de Municipis dins del Pla 

de Competitivitat Turística de la Vall d’Albaida. Per Aielo passa la ruta “Roda la Vall d’Albaida” 

que ha estat escollida entre les millors rutes de cicloturisme d’Espanya. Aquesta ruta es va 

presentar el 2018 amb el suport dels ajuntament de la comarca. És un recorregut circular 

que convida a recórrer diferents paisatges i llocs d’interés natural, cultural i gastronòmic. La 

ruta compta amb 356 kilòmetres, repartits en una travessia de 201 kilòmetres dividida en 5 

etapes i amb altres 8 rutes temàtiques adjacents a la principal. Aquesta ruta dona una nova 

oportunitat turística al municipi perquè atrau molta gent a tot el que aquesta comarca i 

aquest municipi poden oferir.  

Altra manera d’apropar-nos a la pràctica esportiva i a l’ús dels espais esportius, és una 

primera anàlisi de tall quantitatiu sobre els clubs o col·lectius més importants del municipi.  

Aquestes són les associacions esportives d’Aielo: 

o CF AIELO 

o MOTOCLUB XARQUIM 

o ALENA QUE NO ARRIBES 

o AMICS DE LA CREU 

o CLUB DE KARATE D’AIELO  

o GRUP DE VOLUNTARIAT 

o TIRA TU DAVANT 

 

El nostre primer apropament a aquests clubs i associacions ha estat a través de les xarxes 

socials i de la pàgina oficial de l’Ajuntament.  

Clarament, en el món de l’esport, l’activitat i les competicions masculines tenen molta més 

repercussió que les femenines. L’esport femení té una escassa presència en els mitjans, a 

pesar que són elles les que millors resultats solen obtenir en competicions internacionals 

com ara el Jocs Olímpics. 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

60 
 

A més, en l’esport femení es donen molts casos de discriminació, fet que no afavoreix el 

creixement que es busca per a aconseguir la paritat entre les competicions masculines i 

femenines.  

A Aielo sols hi ha una activitat esportiva en la qual participen únicament dones i és la 

gimnàstica rítmica. Açò es pot deure al sistema patriarcal establert, el qual estigmatitza 

aquest esport i l’encasella principalment en les dones. 

Un recurs pròxim i a l’abast és l’espai que s’ha obert des de la Generalitat Valenciana7 per al 

foment de la igualtat en el món de l’esport i visualitzar l’esport femení, i que té com a 

objectiu estratègic la promoció d’aquest. Aquesta iniciativa aporta instruments per a 

començar a corregir les desigualtats existents i fomentar el tracte igualitari en la pràctica de 

l’esport i l’activitat física. D’entre els recursos disponibles, citarem una guia per a implantar 

la igualtat en la gestió de les federacions esportives, un llibre sobre l’ús no sexista del 

llenguatge esportiu i un exemple de protocol contra l’assetjament i abús sexual (implantat 

per la Federació espanyola de Rem) que pot servir de guia per a dur a terme un protocol 

específic al municipi.  

Conclourem aquest apartat amb la reflexió que els esports encara solen ser un espai de 

reproducció d’estereotips, en el qual la introducció de canvis sembla que costa, tot i que 

afortunadament, les conductes sexistes, a poc a poc van evolucionant cap a escenaris més 

paritaris, qüestió que també cal estimular des de la política local. 

g. Associacions 

Dins d’aquesta anàlisi, en parlar d’associacions és d’especial importància considerar els 

espais propis de les dones i de la gent gran en l’àmbit públic. 

L’associacionisme en les seues diferents formes, tot i tendir a representar els estereotips 

més tradicionals associats a homes i dones, és un espai transformador per a moltes dones, 

ja que aquestes poden trencar d’alguna manera amb els límits del món domèstic, per a 

accedir a altres espais de sociabilitat i creixement personal. 

                                                           
7 http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/espacio-para-el-deporte-femenino 

http://www.ceice.gva.es/va/web/deporte/espacio-para-el-deporte-femenino
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Al municipi hi ha tres associacions de dones. L’Associació d’Ames de Casa Tyrius, l’Associació 

ADEMA. 

L’Associació d’Ames de Casa Tyrius d’Aielo de Malferit aglutina un col·lectiu de dones 

relativament important. Hi formen part 280 dones que any rere any desenvolupen activitats 

com festivals per a lluitar contra el càncer i recollida de diners per a Caritas. També realitzen 

xarrades d’igualtat, dels drets de la dona, contra la violència de gènere i per herències. 

És una associació activa i que participa en els actes que organitzen des de l’Ajuntament, siga 

com a col·laboradores o com assistents. És important destacar que mantenen un conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament.  

Una activitat important que desenvolupa cada any l’Associació és la commemoració del dia 

8 de març amb la lectura d’un manifest i amb un dinar i festa compartit amb altres 

associacions. 

Des de l’Ajuntament se’ls cedeix una sala per a les seues reunions i se’ls dona una subvenció 

per a la realització de les activitats de l’Associació. Vicenta Vida, l’anterior presidenta, ens 

assabenta que la nova presidenta és Maria Gimenez. A més ens informa que tenen molt bona 

relació amb l’Ajuntament i que no tenen cap problema a l’hora de demanar allò que 

necessiten; sols els agradaria comptar amb material de reforç per a les classes de gimnàstica, 

ja que aquest se l’ha de comprar cada associada per a realitzar l’activitat. 

L’Associació ADEMA, tot i que no és una associació específicament dedicada a l’àmbit 

femení, sinó que treballa per la defensa i benestar dels malalts i malaltes crònics i promou la 

investigació, estudi, divulgació i foment del coneixement de les malalties, dedica els seus 

esforços a treballar especialment per la Fibromiàlgia. Aquesta malaltia, que afecta al 2,5% 

de la població en general, és molt més present entre les dones que entre els homes, tal com 

mostren els estudis epidemiològics, els quals detecten una ràtio aproximada de 9 dones per 

1 home, raó per la qual es considera pràcticament una malaltia de dones. 

A aquesta associació pertanyen un total de 60 dones i 25 homes, i algunes de les activitats 

que han desenvolupat són natació, ball, estiraments, xarrades on es tracten malalties, i 

moltes altres.  
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Amparo Martí, presidenta de l’Associació, ens informa que no hi ha hagut cap president 

home i que la Junta Directiva està constituïda per 2 homes i 5 dones. Ens diu també que 

estan en contacte amb l’assistència social de l’Ajuntament, amb la qual col·laboren 

informant de tots els problemes de malalties cròniques que hi ha al municipi; però que no 

reben cap tipus d’ajuda econòmica per part de l’Ajuntament: “Ens agradaria que des de 

l’Ajuntament ens dotaren d’alguna subvenció per a pagar a les persones que realitzen les 

xarrades, i ajudes per a les activitats que realitzem ja que és important per a les persones 

malaltes acudir a natació i a altres activitats”. 

Des de l’Associació, tot i que es dediquen expressament a l’ajuda de malalts i malaltes 

cròniques, també participen activament en les activitats que realitzen altres associacions, 

com l’associació d’ames de casa Tyrius. 

Al nostre territori és també relativament habitual trobar associacions de persones jubilades 

i pensionistes que es reuneixen i es dediquen a fer diferents tipus d’activitats vinculades amb 

l’oci i la cultura, que serveixen també per a donar vida al poble i per a facilitar que aquestes 

persones romanguen actives i participen de la societat, qüestió que a més té a veure amb la 

seua salut. 

L’associació local per a la gent gran és l’Associació local democràtica de Jubilats i Pensionistes 

d’Aielo de Malferit, que és molt nombrosa ja que té un total de 300 persones associades. Té 

una composició poc paritària amb un 80% de dones i un 20% d’homes.  

No sols es visibilitza aquesta disparitat en la composició, sinó també en els càrrecs de gestió. 

La Junta Directiva, amb un total d’11 components, està presidida per Salvador Bataller, que 

porta 16 anys a càrrec d’aquesta associació, i compta amb 7 homes i sols 3 dones que ocupen 

càrrecs menys importants. El que es resulta obvi és que els homes ocupen els càrrecs de 

responsabilitat. Qüestió que sembla que s’ha de tractar amb una mirada transversal i amb 

perspectiva de gènere, tot i que les dinàmiques socioculturals pròpies del nostre sistema 

sexe-gènere la recolzen.  

Pel que fa a les activitats que realitza l’associació, són ben variades. Tant sopars com dinars 

amb festa per a celebrar totes les festivitats anuals, com la seua participació en les festes 

patronals d’Aielo de Malferit, a més de realitzar activitats i jornades intenses durant la 
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Setmana del Jubilat que se celebra l’última setmana de setembre i primera d’octubre. 

L’Associació també organitza xarrades de continguts variats dirigides a la gent gran del 

municipi. 

El recolzament de l’Ajuntament amb l’Associació és molt actiu. Compten amb la Llar de 

Jubilats, que va estar construïda amb una subvenció de Benestar Social, la qual compta amb 

un bar, i amb un conveni de col·laboració signat amb l’Ajuntament. A més l’Associació rep 

cada any una subvenció municipal que els ajuda a desenvolupar la programació d’activitats. 

Tot i que aquest últim any s’ha notat la poca participació, les dones sempre han estat al 

capdavant, reivindicant i movent aquesta associació. El que es troba a faltar és la participació 

d’aquestes en la direcció. 

 

h. Característiques de benestar social 

Tot i que no figura en els objectius d’aquest estudi realitzar una anàlisi en profunditat sobre 

l’atenció a les persones amb necessitats específiques al municipi, sí que en comptem amb 

algunes xifres facilitades pels Serveis Socials de l’Ajuntament, que ens ajuden a conéixer la 

realitat social del municipi i que convé també interpretar per a veure si, de partida, trobem 

alguna diferència significativa de gènere. 

Les ajudes oferides a nivell local i comarcal són: 

- Sol·licituds de dependència: 81 homes i 132 dones. 

Altres ajudes de serveis socials per a dones i/o persones amb diversitat funcional: 

o Sol·licitud de prestacions de la Generalitat Valenciana (sol·licitud de valoració del 

grau de discapacitat). 

o Sol·licitud de Renda Activa d’Inserció (SEPE). 

o Sol·licitud de prestacions no contributives per invalidesa (tenint un grau de 

discapacitat igual o superior al 65%).  

o PEI’s. 
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o SAAD. 

o Beneficis fiscals (Agència Tributària). 

o Prestacions Seguretat Social. 

La treballadora socials ens informa que tot i que no compten amb cap programa concret en 

relació a la inserció social i discapacitat, tota persona del municipi pot fer ús de tots els 

serveis municipals, sense que es diferencie entre dones i homes. Ens diu també que el 

nombre d’homes i dones que fan ús d’aquest servei és molt semblant. 

Una eina que facilita el benestar i la participació en el municipi és l’aplicació “Aielo a un clic” 

amb la qual la persona pot interactuar en els diferents apartats, com el de notícies, l’agenda 

d’activitats, efectuar suggeriments i conéixer les incidències del municipi.  

Altra eina de participació ciutadana és el Reglament de Participació Ciutadana8 en el qual es 

presenten i regulen els Serveis d’Atenció al Públic i informatius, es defineixen els drets de 

participació, es crea un òrgan de govern de participació i s’expliquen les diferents 

metodologies per a la participació. Aquest reglament s’ha elaborat a partir d’una consulta 

popular amb l’ajuda d’unes enquestes a la ciutadania. 

i. Violència de gènere 

La violència de gènere ha estat i continua sent una de les manifestacions més clares de 

desigualtat i subordinació, i una de les pitjors conseqüències de les relacions de poder dels 

homes sobre les dones. Aquest tipus de violència es basa i s’exerceix per la diferència 

subjectiva entre els sexes. En poques paraules, les dones sofreixen violència pel mer fet de 

ser-ho, i les víctimes són dones de qualsevol estat social, nivell educatiu, cultural o econòmic. 

L’any 2019 l’Ajuntament d’Aielo de Malferit es va adherir a la Xarxa de Municipis Protegits 

Contra la Violència de Gènere de la Diputació de València (20/12/2019)9, i ha realitzat, a més, 

activitats com: xarrades de visibilització del paper de la dona en la història,  un curs de 

                                                           
8 https://www.aielodemalferit.es/files/247/TEXT-PROVISIONAL-REGLAMENT-ORGANIC-DE-PARTICIPACIO-
CIUTADANA-AIELO.pdf 
9 https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-suma-ya-68-municipios-su-red-
contra-la-violencia-de-genero-tras-la-incorporacio 

https://www.aielodemalferit.es/files/247/TEXT-PROVISIONAL-REGLAMENT-ORGANIC-DE-PARTICIPACIO-CIUTADANA-AIELO.pdf
https://www.aielodemalferit.es/files/247/TEXT-PROVISIONAL-REGLAMENT-ORGANIC-DE-PARTICIPACIO-CIUTADANA-AIELO.pdf
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-suma-ya-68-municipios-su-red-contra-la-violencia-de-genero-tras-la-incorporacio
https://www.dival.es/es/sala-prensa/content/la-diputacio-suma-ya-68-municipios-su-red-contra-la-violencia-de-genero-tras-la-incorporacio
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defensa personal, representacions teatrals amb perspectiva de gènere i, a la Casa de la 

Joventut, es va presentar l’exposició “No em toques el WhatsApp”, orientada principalment 

a adolescents i a la qual acudiren tot l’alumnat de l’IES Porçons. 

L’any 2020 les activitat es van reduir a causa de la situació sanitària. Així i tot, el març es van 

programar activitats en relació a la igualtat. A la plaça del Palau es va fer lectura d’un 

manifest acompanyada d’una representació teatral del grup teatral local i l’Ajuntament va 

destinar una part de la partida per a realitzar marxandatge que va repartir a la ciutadania. El 

3 de març es dugué a terme, a la biblioteca municipal, la xarrada “Dones silenciades. Dones 

amb història”. El 6 de març, a la plaça de l’Ajuntament i en col·laboració amb l’alumnat del 

CEIP Sant Josep de Calassanç i de l’IES Porçons, es va realitzar la lectura conjunta d’un 

manifest per la igualtat i es desenvoluparen activitats per a visibilitzar aquesta data i crear-

ne consciència. A la nit del mateix dia, es va dur a terme a un bar de la localitat un sopar-

encontre de dones de la població amenitzat amb música i ball. El 8 de març es va 

commemorar el dia amb la Run Càncer pels carrers de la localitat, que comptà amb la 

participació de les diferents associacions locals. El 9 de març es va projectar el documental 

“Les mamàs belgues” i hi va haver un col·loqui posterior. Degut a la situació sanitària la resta 

d’activitats es van paralitzar i no es van dur a terme. Aquestes van ser les activitats 

proposades: 
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Segons la informació facilitada pels Serveis Socials d’Aielo de Malferit, el municipi compta 

amb recursos específics per a la dona i ofereix a la ciutadania la informació necessària per a 

ser atesa en cas de ser víctima de violència de gènere: 

Nivell autonòmic: 

 Centre Dona 24 h de la Generalitat Valenciana. Especialitzat en l’atenció a dones que 

han patit maltractaments o agressions. Tel.: 900 58 08 88  

 Oficina d’atenció a les víctimes del delicte de la Generalitat Valenciana (OAVD). 

Atenció jurídica, social i psicològica especialitzada.  

 Sistema VioGén 

 ATEMPRO 

 Atenció i assessorament jurídic 
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A Nivell local/comarcal: 

 Serveis d’Atenció i Orientació Psicològica 

 Serveis Socials de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Tel: 962 911 

532 (atenció de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h). 

 Agència d’Igualtat de la Mancomunitat de Municipis de la Vall d’Albaida. Tel.: 962 

911 532 (atenció de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h). 

 Atenció, assessorament i derivació des dels Serveis Socials 

 

Amb la informació disponible, malauradament, a Aielo de Malferit hi ha 5 casos d’actes 

d’agressió i de víctimes de violència de gènere. Cal destacar també que s’han registrat 5 

intervencions del Servei Telefònic d’Atenció i Protecció a les Víctimes de Violència de Gènere 

(ATEMPRO), que actualment es troben en vigor i seguiment. 

Amb tot, com és habitual als municipis d’aquesta grandària, no es compta amb un recurs 

propi i especialitzat sobre violència de gènere, fet pel qual cal derivar a altres serveis 

d’administracions superiors els casos que es presenten. 

 

Una qüestió diferent és saber si les dones coneixen les seues possibilitats per a denunciar la 

seua situació, si saben amb qui podem comptar, si l’Ajuntament o fins i tot la ciutadania, la 

mateixa trama social, llança un missatge de rebuig de la violència i visibilitza les eixides i 

ajudes possibles. 

Pel que fa a la Policia Local, l’any 2019 a una Junta Local de Seguretat s’elaborà entre la 

Policia Local d’Aielo de Malferit i la Guàrdia Civil un document que rep el nom de 

“Procediment d’Actuació I Coordinació entre la Guàrdia Civil i el Cos de Policia Local d’Aielo 

de Malferit per a la Protecció de les Víctimes de Violència Domèstica i de Gènere”. Aquest 

protocol ve promogut per la Llei 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció 

Integral contra la Violència de Gènere, on es recull, en el seu article 31, la necessitat de fer 

efectiva la col·laboració entre la Policia Local i les Forces y Cossos de Seguretat de l’Estat. 

A més, la Policia Local d’Aielo de Malferit, aquest mateix any, va realitzar una activitat de 

formació en violència de gènere de 20 hores de duració organitzada per l’Ajuntament. Els 
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col·lectius que hi participaren foren els següents: policia local, gabinet psicopedagògic, àrea 

de joventut i menors, i serveis socials. 

En aquest tema és oportú recordar el context general amb un breu repàs a les dades 

disponibles. En el conjunt des del 2003 fins 2020, a Espanya10 s’han produït: 

 

                                                           
10 
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_04
_01_2021.pdf 

34
30

26
32 34

28 26
31 30

22
29 29

16
23

29

13

28
21

71 72

57

69 71
76

57

73

62

51 54 55
60

49 50 51
55

45

TOTAL DONES VÍCTIMES MORTALS 2003 -
2020: 1078

A 15 de juny Total any

https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_04_01_2021.pdf
https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/victimasMortales/fichaMujeres/pdf/VMortales_04_01_2021.pdf
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I en concret a la Comunitat Valenciana11: 

 

                                                           
11 https://www.epdata.es/datos/datos-graficos-violencia-genero/49/comunidad-valenciana/299 
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Més enllà de les víctimes mortals, en 2019 es van comptabilitzat 17 786 denúncies en la 

Comunitat Valenciana, segons les Estadístiques de Violència Domèstica i Violència de Gènere 

de l’Institut Nacional d’Estadística (INE)12. 

 

j. Política i gènere 

Fins ara hem anat fent algunes reflexions sobre diferents espais socials dels quals les dones 

han estat excloses. El món de la política és, probablement, un dels espais en què aquesta 

exclusió és més acusada. 

Tant és així que s’han hagut d’aplicar mesures d’acció positiva per a fer que a les llistes 

electorals dels partits hi haguera més dones i en millors posicions, normativa recollida en  la 

Llei d’Igualtat de 2007, d’àmbit estatal, que modifica la LOREG, que és la Llei Orgànica del 

Règim Electoral, i que ha tingut un impacte positiu sobre la presència de les dones en el món 

de la política. 

L’equip municipal de govern actual, per al període 2019-2023, està compost per: 

LEGISLATURA COMPONENTS GRUP REGIDORIES 

2019 Juan Rafael Espí 

Mompó 

PSPV-PSOE  Alcalde 

 Govern Obert 

 Territori 

 Seguretat 

2019 Araceli Belda Vila PSPV-PSOE  Educació 

 Festes 

 Turisme 

2019 Gerardo Sanz Belda PSPV-PSOE  Economia i inversions 

Públiques 

 Esports 

2019 Eric Nadal Mira PSPV-PSOE  Joventut 

                                                           
12 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDato
s&idp=1254735573206 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176866&menu=ultiDatos&idp=1254735573206
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 Cultura 

 Benestar Social 

 Sanitat 

 Igualtat 

2019 Livia-Saveta Bumbu PSPV-PSOE  Serveis Generals 

 Vies Públiques 

2019 Enrique Espí Ibáñez COMPROMÍS  Medi Ambient i gestió 

de residus 

 

Els principals càrrecs de responsabilitat, en general i en l’espai local en particular, que sovint 

són els més visibles i els millor remunerats (cas que siga així), han sigut ocupats habitualment 

a tot arreu per homes. Així ens ho confirma, en el cas d’Aielo de Malferit, la imatge presa del 

portal d’informació de la GVA (ARGOS), que adjuntem tot seguit. 

 

Sols hi ha hagut una alcaldessa en la història democràtica recent del municipi. No obstant 

això, hi ha hagut i hi ha actualment, en el govern municipal d’Aielo de Malferit, una quantitat 

important de dones que formen part dels governs locals, un fet que, tot i que aquesta 

presència no és majoritària ni tan sols paritària, si es té present la situació de partida, cal 

valorar positivament. Això sí, cal també fomentar lideratges polítics femenins que visibilitzen 
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i servisquen d’exemple per a les futures generacions, i que trenquen amb la imatge de la 

política com a espai de poder masculí. 

Concloem aquest apartat reconeixent la importància del fet que l’Ajuntament d’Aielo de 

Malferit compta amb un Pla intern per a fomentar i impulsar mesures que aconseguisquen 

la igualtat real en el si del consistori. Aquest pla és el principi per a la creació d’una política 

corporativa que regule les relacions del consistori i introduïsca actuacions en pro de la 

igualtat dirigides a la corporació local, als processos d’elaboració de polítiques públiques i a 

la plantilla municipal. 

k. Actuacions en matèria d’igualtat 

Com a últim apartat d’aquesta primera part del diagnòstic, es presenten tot seguit un recull 

resumit de les actuacions en matèria d’igualtat i prevenció de la violència masclista que s’han 

desenvolupat i han estat promogudes des de l’Ajuntament en els últims temps. 

En primer lloc cal valorar molt positivament una actuació de caràcter estructural. En aquesta 

última legislatura s’ha creat l’àrea o departament d’Igualtat dins de l’estructura de 

l’Ajuntament, punt a favor en la composició d’aquest govern. A més s’està duent a terme la 

creació de l’Oficina de la Dona conjuntament amb les poblacions de Montaverner i Alfarrasí 

(Agrupació AMAB). I des de l’Ajuntament compten amb una oficina d’atenció i orientació 

jurídica per part dels Serveis Socials, assessors/es jurídics, EEIIA. 

Les activitats vinculades amb la violència de gènere l’últim any 2019-2020 han estat: 

 Xarrada col·loqui sobre la violència de gènere. 

 Exposició “Mirades al maltractament”, de Javier Torres Fischer. 

 Xarrada “Adolescència i violència de gènere: coeducar pels bons tractes” 

Les activitats englobades dins del Mes de la Igualtat i per a commemorar el Dia Internacional 

de la Dona (8 de març) han estat. 

 Encesa de llums i lectura del manifest per la igualtat (28-02-20) 

 Xarrada “Dones silenciades, dones amb història” (03-03-20) 

 Activitat conjunta IES Porçons i CEIP Sant Josep de Calassanç per a commemorar el 

8 de març (06-03-20) 
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 Sopar-encontre de dones (06-03-20) 

 Projecció de “Les mamàs belgues” (09-03-20) 

 

l. Anàlisi de les enquestes 

i. Enquestes per a la ciutadania 

En aquest apartat mostrarem els resultats de l’enquesta sobre igualtat emprada per a 

conéixer les opinions de la ciutadania d’Aielo de Malferit i n’analitzarem alguns dels resultats 

obtinguts. 

Per començar, cal fer una sèrie d’aclariments metodològics, que seran necessaris per a poder 

entendre bé les següents pàgines: 

 No es tracta d’una mostra representativa des d’un paradigma estadístic. És a dir, les 

xifres no ens permeten fer extrapolacions fiables al conjunt de la ciutadania. 

 És més, les submostres d’homes i dones, l’estudi de les quals permetria comparar i 

esbrinar diferències o semblances, no són suficientment grans. Tot i això, el 

tractament que els donarem en aquesta anàlisi, tenint clares aquestes realitats, serà 

semblant al que li haguérem donat si fora d’aquesta manera. Destacarem 

especialment aquelles dades més clarament significatives, que considerem podem 

indicar alguna tendència, sobretot si a més són coherents amb les teories conegudes. 

 L’enquesta s’ha realitzat amb un doble format: la versió en línia, que ha estat difosa 

a través diferents xarxes socials telemàtiques, i la versió en paper. A causa del 

confinament produït per la COVID-19, les respostes en paper s’han reduït o han sigut 

completament nul·les. Per tant, la participació i la veu de la gent que no es mou 

habitualment amb ferramentes tecnològiques i informàtiques, no s’ha pogut sentir.  

 La mostra no està estratificada ni s’hi ha inclòs cap quota. Es tracta d’un estudi 

exploratori, i per tant és una primera aproximació amb una mostra que es representa 

a ella mateixa però sobre la qual, tenint en compte el tema que es treballava, s’han 

tractat de corregir punts evidents en la taxa de resposta masculina i femenina, com 

tot seguit veurem. 
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 Han donat resposta al voltant de 173 persones, , quantitat que, tenint en compte 

l’estadística demogràfica del poble i el període de què s’ha disposat per a fer el treball 

de camp, cal valorar com el mínim suficient, tot i ser manifestament millorable. 

 El que s’ha tractat de buscar sobretot és diversitat en la resposta, és a dir, que foren 

homes i dones de diferents edats i perfils socials i professionals, per tal d’intentar 

representar al màxim possible l’estructura social del municipi. 

 Per tant, cal entendre aquesta ferramenta com una primera aproximació 

quantitativa, vàlida per als propòsits d’aquest estudi, però no extrapolable 

estadísticament al conjunt de la població; encara que sí que facilita la veu, la 

participació i la identificació de certes tendències en el poble. 

 

ii. Enquestes per a la ciutadania 

Les preguntes de l’enquesta han estat elegides per a conéixer les particularitats de la situació 

de desigualtat entre dones i homes al municipi. Han donat resposta al qüestionari 173 

persones. D’aquestes, 109 són dones, 62 són homes i 2 persones no s’identifiquen 

completament amb cap dels dos gèneres. En termes percentuals, el 63,0% de les respostes 

corresponen a dones, el 35,8% a homes i l’1,2% a gènere no binari. 

 

 

La mostra d’edat de l’enquesta és ben diversa. Una gran part de les respostes corresponen 

a persones menors de 18 anys, 69 persones, que representen el 39,9% del total. La segona 
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franja d’edat més nombrosa és la compresa entre els 26 i els 45 anys, amb un 22% de 

participació. A continuació, la de 46 a 65 anys amb el 17,3%. La mínima participació la trobem 

en el jovent  d’entre 19 a 25 anys i en les persones de més de 65 anys. Hem de remarcar la 

important participació de persones menors de 18 anys, que farà que el disseny del pla 

continga objectius dirigits, també, a la infància i joventut del municipi, amb veu per part 

d’elles i ells.  

 

 

La gran majoria de persones que han emplenat el qüestionari, podríem considerar-les com 

“autòctones” ja que han nascut a Aielo de Malferit o a altres municipis del País Valencià i són 

de nacionalitat espanyola. 

Un alt percentatge de participació, el 52,6%, correspon a joves solteres i solters, que en 

general conviuen amb persones amb relació de parentesc. Altre percentatge alt, el 32,4% de 

participants, és el de persones casades, la majoria de les quals viuen amb la parella i els 

fills/es. Hi trobem un altre percentatge important de persones que conviuen en parella, un 

11%, que no solen tindre fills/es o altres persones al seu càrrec. 

Aquesta situació es deu d’una banda al fet que la mostra conté moltes persones menors de 

18 anys, i de l’altra a les dificultats que troben les persones joves menors de 25 anys a l’hora 

d’emancipar-se. Tant siga per no poder accedir al mercat de treball com, en el cas d’haver 
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trobat una col·locació, pels baixos salaris que impedeixen que la joventut puga optar a 

emancipar-se en condicions dignes.  

A continuació es mostres els dos gràfics. El corresponent a l’estat civil i el que recull la 

modalitat de la unitat de convivència. 
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Pel que fa al nivell d’estudis, el següent gràfic mostra també la diversitat de la mostra: 
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Com es veu, hi ha percentatges significatius de persones que tenen nivell d’estudis primari, 

mitjà o superior, cosa que valida la diversitat de les respostes. 

En el pròxim gràfic es veuen les respostes a la pregunta sobre la situació laboral actual que 

es formula en el qüestionari, on novament trobem molta diversitat, especialment entre 

dones, tot i que hi ha respostes clarament majoritàries. 
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Mentre que de 62 homes, 14 són treballadors per compte d’altri amb contracte i 1 és 

autònom, de les 109 dones que participen en l’enquesta, 35 treballen per compte d’altri amb 

contracte i 2 són autònomes. Pel que fa al col·lectiu de les persones estudiants, 37 són homes 

i 39 són dones. Les xifres d’atur al municipi d’Aielo de Malferit es reflecteixen amb 5 homes 

i 9 dones, i amb una dona que indica que es troba en situació d’ERTO. Les persones jubilades 

i pensionistes són 8 homes i 15 dones en la mostra. 

Una de les respostes que cal tenir en compte des del punt de vista del Pla d’Igualtat, és 

aquella que ens diu qui treballa en l’àmbit domèstic sense remuneració (mestresses de casa), 

ja que en trobem un 2,3% de dones, mentre que no n’hi ha cap home que reconega aquesta 

situació. 

Un últim comentari, sobre l’economia submergida. El qüestionari no ens ha proporcionat 

informació sobre aquesta activitat, ja que no hi ha hagut cap persona que haja indicat estar 

treballant per compte d’altri sense contracte. Tanmateix, no podem oblidar que 
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habitualment, a les poblacions rurals, es dona el cas de dones que treballen a altres cases 

(neteja o cures de persones majors) i que no compten amb cap tipus de contracte. 

Per a completar aquesta breu descripció de les dades obtingudes sobre la situació 

sociolaboral, veurem quines han estat les respostes a la pregunta sobre persones 

dependents. De les 173 persones enquestades, n’hi ha 140 que no tenen cap persona 

dependent al seu càrrec, mentre que 22 persones han respost que sí.  Per a l’anàlisi 

d’aquestes dades convé tindre en compte l’alta participació de persones menors de 18 anys. 

 

L’associacionisme és un altre dels àmbits que pretén investigar aquest estudi, perquè, entés 

aquest en tota la seua dimensió i diversitat, sembla clar que participar en una o diverses 

associacions trenca amb els murs de la llar, i per tant pot servir d’espai a les dones per a 

abandonar, encara que siga temporalment, les obligacions domèstiques i fer el salt a l’esfera 

pública, on es creen altres espais de sociabilitat i de possibilitat existencial. 

En el gràfic següent es mostra el que podríem considerar com a nivell d’associacionisme en 

el conjunt d’Aielo de Malferit. En la representació es veu la quantitat d’associacions existents 

i la participació activa del veïnat. 
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En aquest punt és on es poden localitzar les tendències més habituals de l’associacionisme, 

que sol reproduir els principals estereotips associats a la feminitat i a la masculinitat 

tradicionals.  

Respecte de la participació, en destacarem sobretot les tres taxes més altes. Pel que fa a 

l’associacionisme a Aielo de Malferit, aquest és un municipi on destaca la quantitat 

d’agrupacions, com hem vist més amunt, però la mostra ens diu que hi ha una gran quantitat, 

al voltant del 57% de la població, que no pertany a cap associació. Fet que s’ha de tindre en 

compte a l’hora de desenvolupar els objectius a treballar. Un major empoderament, tant 

femení com masculí, a través del foment de la participació en les associacions existents i de 

la creació de noves, pot ajudar a millorar la vida al municipi. En la mostra destaquen quatre 

tipus de participació predominants, que són les relacionades amb l’apartat musical, artístic i 

educatiu, les associacions esportives o recreatives i la pertinença a l’associació de dones o a 

altres organitzacions de caràcter voluntari. En qualsevol cas, com s’ha comentat abans, en la 

mostra s’observa una baixa participació a nivell municipal. 

La diferència entre sexes, encara que difícilment mesurable amb aquestes taxes de resposta, 

farien més referència a la tradicional divisió estereotipada de l’associacionisme: cures i 

criances com a espai feminitzat i esport com a espai masculinitzant.  
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Una vegada descrites les variables sociodemogràfiques més rellevants, que assenyalen la 

diversitat de la mostra, tot seguit mostrem qüestions més concretes, d’opinió i d’interés 

particular per a aquest diagnòstic, en relació amb la igualtat. 

PREGUNTES DEL PLA: 

Arribem a les respostes relatives al pla d’igualtat, i comencem concretament amb la pregunta 

general Quins problemes et preocupen a l’actualitat. Aquestes n’han sigut les respostes: 

 

 La pobresa. 

 Corrupció. 

 Retalls en sanitat. 

 El futur. 

 Salut i economia. 

 La COVID, els polítics, la fam, la desigualtat i els diners. 

 Pobresa, violència de gènere, atur. 

 Calfament global, violència de gènere, treball. 

 Atur i salut pública. 

 La violència de gènere, la pobresa. 

 L'atur general, la corrupció i la immigració. 

 Retalls en Sanitat i Educació. 

 Corrupció, retalls sanitat, ultradreta, pobresa. 

 La justícia i l'equitat en totes les seues vessants, l'escalfament global, 

l'educació, la sanitat i els serveis socials de qualitat, la participació 

comunitària, l'honestedat política, el consum ètic, el benestar de les persones. 

 Educació i atur. 

 La injustícia que deriva amb els problemes assenyalats. 

 La violència de gènere, el masclisme, la desigualtat, l’educació, la pobresa. 

 Capitalisme, masclisme, clima, sostenibilitat. 

 Retallades, capitalisme, discriminacions, violència de gènere, educació, 

sanitat, sobirania. 

 La falta d'empatia, l'escalfament global, la violència de gènere. 
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 Si cobraré la vellesa. 

 El respecte entre les persones, la salut, el ritme de vida, educació, violència 

física i verbal, corrupció, addiccions. 

 Retalls en sanitat i educació. 

 Família, corrupció, drogues, racisme, educació, immigració. 

 L’atur en les persones joves, violència de gènere, canvi climàtic i l’educació. 

 La ignorància. 

 La discriminació. 

 El treball. 

 Les penyes i parcs. 

 La pandèmia, la violència de gènere, la crisi en què estem. 

 Gent jove. 

 La violència de gènere, la política individualista amb la situació d'ara. 

 La situació econòmica. 

 La fam, la pobresa, l'atur, la drogodependència i els retalls en sanitat i 

educació. 

 Desigualtats, les retallades en polítiques socials, el retrocés en drets 

fonamentals. 

 Falta activitats per al jovent. 

 La mala qualitat de l'assistència sanitària, excessiu pagament d'imposts. 

 L’economia i la feina. 

 La intolerància. 

 La pobresa infantil. 

 El racisme. 

 La covid-19 i el futur. 

 

Desprès d’aquestes reflexions ens endinsem en les preguntes que influiran directament 

en el desenvolupament dels objectius que donaran lloc a millorar les condicions del poble 

d’Aielo de Malferit.   

ÀREES D’INTERVENCIÓ 

ÀREA D’IGUALTAT 
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Amb la següent pregunta s’ha tractat de mesurar la percepció subjectiva sobre les situacions 

de desigualtat i discriminació per raó de s:exe. Les respostes es mostren a continuació en 

forma gràfica. 

 

Com era previsible en el nostre context cultural, la resposta més freqüent correspon a l’àmbit 

familiar, en les responsabilitats domèstiques i en la cura dels familiars ascendents i 

descendents. 

Un altre aspecte important, i el segon àmbit en què es considera que hi ha un tracte més 

desigual, ha estat l’accés al treball i les condicions laborals; i, en tercer lloc, l’accés als llocs 

de responsabilitat. 

Sembla clar que les situacions de discriminació que copsen les persones enquestades tenen 

un rerefons que afecta les seues vides. Tanmateix, és cert que cal tenir en compte també 

que les accions positives que es realitzen a diferents nivells encara són vistes per algunes 

persones com una discriminació directa contra els homes, probablement perquè perceben 

les desigualtats estructurals i la legitimitat —emparada en la legislació— d’aquestes mesures 

que intenten garantir l’accés de les dones a l’espai públic entés en el més ampli sentit. Les 

persones que pensen així obliden, o potser no en són conscients, les lògiques dels codis i els 
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privilegis masculins, qüestió que necessàriament ha de ser abordada i treballada en el pla 

d’igualtat. 

Les respostes a la pregunta següent ens mostren de forma més sintètica la percepció de la 

ciutadania sobre la igualtat entre dones i homes a Aielo de Malferit: 

 

La representació gràfica ens indica que hi ha una consciència majoritària per part de la 

població sobre la pervivència de situacions de desigualtat que afecten de manera especial 

les dones. 

Tanmateix, les dues opcions principals, el sí i el no a l’existència d’igualtat entre homes i 

dones, reben pràcticament el mateix suport; un empat sols desequilibrat per una única 

resposta. Una anàlisi de les respostes agrupades per sexe ens mostrarà una clara i 

significativa diferència entre les formes de considerar la qüestió, de forma majoritària, des 

de cada un dels punts de vista, femení i masculí. Són 50, d’un total de 109, les dones que 

opinen que no hi ha igualtat, és a dir, quasi un 46% de les dones enquestades seleccionen 

aquesta opció; mentre que sols són 19 entre 64 les respostes de l’altre col·lectiu que 

indiquen tracte desigual: no arriba al 30%. 
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A continuació es pregunta sobre les actuacions que es consideren prioritàries per a avançar 

en el camí de la igualtat: 

 

En aquest gràfic es reflecteixen les prioritats de la població enquestada, i amb percentatges 

del 50 al 60 per cent, el treball, la violència de gènere, la corresponsabilitat y la conciliació 

entre la vida familiar i laboral, ocupen els llocs més importants i són, per tant, les 

problemàtiques més visibles entre la població d’Aielo de Malferit. Aquestes dades també 

apareixen reflectides en les anterior preguntes, on la població considera la falta de treball i 

la conciliació com un problema social. En quart lloc, amb un important percentatge pròxim 

al 46%, apareix l’educació, amb 79 persones que consideren que aquest és un camp on s’han 

de prioritzar les actuacions en matèria d’igualtat. A continuació hi trobem la formació, que 

està íntimament relacionada amb l’educació, tant la de la població escolar com la de la gent 

gran i la de caràcter professional, i trobem també, amb el mateix percentatge de respostes, 

la qualitat de vida i la salut. Per nombre de respostes destaquen també les opinions que 

consideren necessàries les actuacions en l’àmbit de les persones en risc d’exclusió social i en 

l’àmbit de l’associacionisme. Com veurem, a pesar d’aquest últim lloc en les respostes 

majoritàries, en aquest pla és fa èmfasi en la creació, foment i participació de les associacions 

en quasi tots els àmbits de desenvolupament, perquè pensem que l’associacionisme destaca 
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el valor de les persones en la dinamització d’un municipi i les fa protagonistes actives de la 

seua vida per tal de millorar-la. 

En conclusió, la major part de la societat d’Aielo de Malferit és conscient de la desigualtat 

que encara roman entre dones i homes. I amb elles i ells cal treballar, i segur que els 

interessarà participar en les activitats que es puguen organitzar des del pla d’igualtat. Ara 

bé, també caldrà tractar d’arribar fins a aquelles persones —elles i ells— que creuen que ja 

estem en una societat igualitària o que les dones tenen més facilitats i avantatges, i que 

sovint no tenen interés a participar en activitats per la igualtat. Caldrà buscar estratègies per 

tal de fer-los arribar el missatge i que participen en les diferents activitats que es puguen 

desenvolupar en els propers anys. 

ÀREA D’EDUCACIÓ 

Com hem avançat abans en el diagnòstic, hi ha una gran diversitat en els nivells educatius 

existents a la població. Ara bé, com que la majoria de les respostes són de dones, es visibilitza 

així la diversitat entre elles més que entre ells. 

En aquest apartat, el que s’ha tractat de veure és quina opinió té la població sobre 

l’existència de tracte desigual als centres educatius, tant de menuts i joves com d’adults. 

Pel que fa a la primera pregunta, es destaca quin és l’àmbit interpersonal concret de 

discriminació o desigualtat que creuen que existeix en els centres educatius i, com s’observa 

a la imatge, 105 persones (el 60,7% del total) han contestat que les actituds de discriminació 

es produeixen sobretot entre iguals, tant en l’alumnat com en el professorat; 33 persones 

(19,1%), que la desigualtat es produeix entre professorat i l’alumnat; i altres 6 (el 3,5%) han 

contestat que la discriminació es produeix entre el professorat. 
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Com podem comprovar, han respost aquesta pregunta 144 persones de les 173 que han 

realitzat el qüestionari. Potser les 29 restants no hagen entés la pregunta, o potser pensen 

que no existeix cap tipus de discriminació als centres educatius. 

La discriminació escolar és una forma de violència escolar. És una actitud incorporada en la 

societat i és institucionalitzada pel sistema educatiu, que busca l’homogeneïtat dels futurs 

ciutadans i ciutadanes, tot desconeixent i desvinculant-se de la diversitat existent. Les 

motivacions poden ser de diversa índole, però sempre estan lligades a la intolerància per les 

diferències. 

La següent pregunta, tracta de fer partícips a les persones del municipi i els demana que 

concreten quins tipus de discriminació observen als centres educatiu. Les respostes dels 

aieloners i aieloneres han estat ben variades: 

 Homofòbia. 

 Assetjament escolar. 

 Entre alumnes. 

 Abús d’autoritat. 
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 Que les dones arriben a llocs de responsabilitat. 

 Alguns adolescents tenen comportaments masclistes. 

 Els estereotips de gènere marquen el comportament de l'alumnat 

especialment i afecten les relacions interpersonals, l'autoestima, el fracàs 

escolar i el futur en general. 

 El professorat masculí té més autoritat, les reduccions de 

jornada/excedències per cuidar als fills/es es donen en les dones. Entre 

l'alumnat hi ha igualtat "aparent"; per exemple, no hi ha xiquetes 

considerades d'altes capacitats perquè es pressuposa que les xiques són de 

per si responsables, treballadores i intel·ligents. A Educació Física, tot i que 

s'eliminen els esports competitius, sempre acaben les xiques en un segon 

pla. 

 Entre alumnes. 

 Seguint el model social. 

 Mansplaining, rols de gènere assumit. 

 Discriminació econòmica i social (accés cultural, formatiu etc.). 

 Els insults. 

 Els xiquets es creuen superiors. 

 Abús de poder, masclisme. 

 Comentaris que realitzen els xiquets i joves: "Lluites com una xiqueta", "No 

pots jugar amb nosaltres perquè eres xica". 

 En els jocs. 

 Per el fet de ser home, el nens tenen més respecte i fan algunes coses a les 

aules amb dones que amb homes no. 

 Imposició, abús. 

 Influència social i mitjans de comunicació. 

 Acadèmiques. 

 Abús autoritat. 

 Convivència. 

 Abús per part de cert professorat. 

 Falta de respecte. 
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Aquestes reflexions ens donen una visió més clara d’allò que considera la societat com a 

discriminació. Com s’observa a la mostra, la població d’Aielo de Malferit considera els rols 

de gènere un gran problema social que afecta a ambdós sexes de formes diferents. D’una 

banda, les dones són infravalorades en qualsevol àmbit des de la infància; per contra, els 

homes són valorats de forma exagerada. Aquesta carrega social també hi te connotacions 

negatives per al desenvolupament psicosocial de l’alumnat. 

La pregunta següent planteja quines són les accions que es consideren prioritàries per a 

avançar en l’eliminació de les desigualtats als centres educatius. Es proposen tres tipus 

d’accions no excloents entre si. L’opció que han seleccionat més persones, 97 en total, ha 

estat la realització d’activitats de formació específica a la comunitat escolar en la utilització 

d’un llenguatge no sexista i inclusiu. Considerant el llenguatge com la ferramenta que ens 

permet la comunicació, i sent un pilar clau en la formació de la nostra societat, considerem 

que aquest també és un punt fort on s’ha de lliurar una batalla per a modificar el llenguatge 

patriarcal i sexista que utilitzem dia a dia. D’altra banda, 82 persones veuen important la 

realització de campanyes de sensibilització dirigides a pares i mares sobre la necessitat de 

coeducar, campanyes que es poden realitzar tant des del consistori com des del centre 

educatiu. Per últim, 77 persones han respost que una actuació prioritària consisteix a 

realitzar formació bàsica en igualtat de gènere per al professorat. 

 

Tipus 1: Formació específica a la comunitat escolar, en l’ús d’un llenguatge no sexista i inclusiu. 

Tipus 2: Realitzar campanyes de sensibilització dirigides a pares i mares sobre la necessitat de coeducar. 

Tipus 3: Formació bàsica en igualtat de gènere per al professorat (sensibilització, inclusió, distribució de 
responsabilitats, valors, etc.). 

 

ÀREA DE CULTURA I ESPORT 
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També es pregunta en l’enquesta sobre l’oferta formativa i la pràctica de l’esport. En aquest 

sentit, sembla interessant poder saber com es relacionen els homes i les dones amb la 

cultura i l’esport, entés aquest no des del punt de vista de la competició, sinó més bé de la 

salut i de l’ocupació dels espais públics en condicions de seguretat i d’igualtat. 

El primer punt dedicat a aquests àmbits socials en el qüestionari, se centra en la participació 

en les associacions i en la valoració de l’oferta d’activitats al municipi. 

 

Pregunta 1: En general, coneixes quines associacions hi ha al municipi? 

Pregunta 2: Participes activament en alguna d’elles? 

Pregunta 3: Creus que s’informa de manera adequada les accions que es desenvolupen des de l’ajuntament? 
Pregunta 4: Consideres que al municipi hi ha una oferta lúdica i esportiva adequada, tant per a dones com 

 per a homes? 

Pregunta 5: Creus que el teu municipi recolza els equips femenins i mixtos? 

Pregunta 6: Creus que el teu municipi fomenta activitats culturals i esportives amb varietat d’horaris per a 
 totes les edats i tipus de famílies? 

A la primera pregunta, hi ha una gran majoria de persones que responen que sí que coneixen 

les associacions que hi ha al municipi. En canvi, quant a la participació la resposta afirmativa 

és minoritària: sols el 38,7% de les persones enquestades manifesta participar activament 

en alguna associació. Pel que fa a la comunicació de les activitats des del consistori, en 

general les persones d’Aielo de Malferit se senten ben informades. Es considera també 

majoritàriament que al municipi hi ha una adequada oferta lúdica i esportiva, tant per a 

dones com per a homes. També són considerats adequats els horaris establerts per a les 

diferents activitats que es realitzen. Per últim, tot i ser majoritària la resposta afirmativa 
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sobre el recolzament municipal als equips femenins i mixtos, aquesta opinió sols és 

expressada pel 41,6% de les persones de la mostra. 

 

Tipus 1:  Promoure equips esportius mixtos i femenins. 

Tipus 2: Promoure la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta artística i cultural del municipi 
(associacions, culturals populars, actes públics…). 

Tipus 3: Fomentar activitats culturals amb varietat d’horaris per a totes les edats i tipus de famílies. 

Com és veu al gràfic, homes i dones consideren prioritari fomentar activitats culturals amb 

varietat d’horaris per a totes les edats i tipus de famílies. També trobem un percentatge 

significatiu a la resposta de promoure la presència equilibrada de dones i homes en l’oferta 

artística i cultural del municipi (associacions, culturals populars, actes públics…), i al mateix 

nivell que l’anterior, la promoció d’equips esportius mixtos i femenins. 

Des del punt de vista del diagnòstic i del pla, cal tenir present si les dones, la presència de les 

quals històricament ha estat vedada a l’espai públic, hi participen ara activament. La finalitat 

d’aquest coneixement no és altra que facilitar la promoció cultural i esportiva per a 

transformar Aielo de Malferit en un poble actiu en tots els sentit. 

ÀREA D’OCUPACIÓ 

La següent qüestió que es tracta en l’enquesta és l’àrea d’ocupació, una àrea rellevant que 

no podem deixar de tenir en compte en la nostra societat. 

Avui, la preocupant situació en què vivim a causa de la pandèmia de COVID-19 està afectant 

considerablement el treball. Moltes famílies, parelles i persones que viuen soles es troben 

en una difícil situació econòmica provocada per aquest desequilibri. Segons l’Organització 

per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), aquesta pandèmia representa 
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“la major amenaça a l’economia global des de la crisi financera del 2008.” I s’estima que 

l’economia podria créixer al seu ritme més baix des de 2009 degut al brot pandèmic. En els 

últims mesos transcorreguts d’aquest 2020, la producció industrial, les vendes i les inversions 

en actius fixos s’han reduït considerablement. Ens trobem en un moment en què la societat 

ha de buscar una eixida i s’ha de reinventar per a poder subsistir. A més, si sumem la falta 

de corresponsabilitat als diferents sectors empresarials, que obliga moltes dones a romandre 

a casa per tal de cuidar dels fills i filles, ens trobem amb un reforçament de la societat 

tradicional en què l’home és qui s’encarrega de dotar a la família del sosteniment econòmic 

necessari, fet que comporta un fre al creixement personal i a la independència femenines.  

Feta aquesta reflexió, si ens centrem ja en el qüestionari, en la primera part de l’apartat 

d’ocupació laboral es tracten les dificultats que afecten més les dones per a accedir i 

romandre en el mercat de treball. Les respostes han estat les següents. 

 

Tipus 1: La maternitat, la vida familiar i les tasques domèstiques. 

Tipus 2: La menor valoració que reben les dones en el mercat laboral. 

Tipus 3: El masclisme en la societat en general. 

Observem que una gran majoria (les dues terceres parts de les persones que han respost 

l’enquesta) pensa que les dones tenen més dificultats per a trobar o romandre en llocs de 

treball a causa de la maternitat, la vida familiar, les tasques domèstiques, etc. Factors tots 

molt difícilment compatibles amb el treball remunerat, si no és sota l’empara d’una 

adequada política de conciliació familiar i laboral. Del total, 78 persones (un 45,1%) han 
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contestat que el masclisme en la societat en general, és el culpable i el que dificulta l’accés 

de les dones al món laboral. I per últim, 55 persones (el 31,8%) pensen que també està 

ocasionat per una menor valoració de les dones en els diferents  llocs de treball.  

Aquestes consideracions s’han de tindre molt en compte. La falta de conciliació entre el 

treball i la família és un greu problema social que hem de solucionar prompte i ràpid; si no, 

al contrari, donarem un pas enrere, cap a la situació en què les dones havien de fer-se càrrec 

de la família; i a dia de hui, el salt endavant és que la dona puga tindre un lloc de treball, i 

que les tasques domèstiques i la cura dels descendents o ascendents es compartisca amb la 

parella i que es puga disminuir la càrrega amb ajudes de les administracions. 

La següent pregunta, relativa a la promoció de la igualtat d’oportunitats per part de les 

organitzacions laborals, es troba també directament relacionada amb la conciliació. Una 

quantitat important (el 57,8%) d’enquestats i enquestades s’han manifestat a favor de la 

contribució per part de les organitzacions laborals en la millora de les condicions laborals de 

dones i homes; i un estimable 52% de les persones enquestades també selecciona la resposta 

que indica l’objectiu de facilitar la conciliació a través de la promoció de la igualtat 

d’oportunitats entre homes i dones. 

 

Sí (motiu 1):  Sí, perquè poden ajudar a adquirir experiència laboral. 

Sí (motiu 2): Sí, perquè poden millorar les condicions laborals de dones i homes. 

Sí (motiu 3): Sí, perquè poden facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral. 

No:   No, perquè aquest tema no té res a veure amb les organitzacions laborals. 
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L’última pregunta de l’apartat està relacionada amb el canvi de les relacions desiguals i 

planteja algunes possibilitats sobre com seria possible modificar-les. El 61,3% de les persones 

enquestades consideren que la millor solució és facilitar la conciliació de la vida laboral i 

familiar, tenint en compte que els dos progenitors o tutors legals treballen i que s’ha de 

buscar la millor manera per a compaginar aquestes dues tasques. Però també s’han tingut 

en compte la resta d’accions proposades: la participació en programes específics d’igualtat 

d’oportunitats promoguts per l’Administració, en segon lloc i, després, les mesures que 

faciliten la promoció de les dones en l’empresa i la incorporació de formació en llenguatge 

no sexista i inclusiu en els llocs de treball.  

 

Tipus 1: Participar en programes específics d’igualtat d’oportunitats promoguts per l’Administració. 

Tipus 2: Incorporar la formació en llenguatge no sexista i inclusiu. 

Tipus 3: Facilitar la conciliació de la vida familiar i laboral (horaris, ajudes econòmiques, escoletes, etc.). 

Tipus 4: Mesures que faciliten la promoció de les dones en l’empresa. 

Com hem comprovat, la població d’Aielo de Malferit considera que la conciliació és una opció 

necessària per a un canvi social i econòmic d’aquesta societat patriarcal en què vivim, i tot 

això s’ha d’aconseguir amb la implicació dels diferents sectors empresarials i de les 

Administracions públiques 

ÀREA DE VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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Un tema molt important per al desenvolupament del pla és l’àmbit de la violència de gènere. 

En aquest apartat s’exposen les opinions recollides amb el qüestionari sobre tres aspectes 

clau d’aquesta qüestió malauradament tan present en la societat. 

 

Com s’observa al gràfic, un 43,9% de la població opina que la violència de gènere és un 

problema molt greu que pràcticament afecta tota la societat. Una altra part significativa, un 

39,9% el considera important i altres pensen que és un problema lleu o que passa 

desapercebut. Considerant que ens trobem en una població menuda, amb una quantitat 

també menuda de residents, no és comú que la violència de gènere que no siga d’índole 

física, s’entenga o es veja clarament al municipi; quasi tots es coneixen i saben el tipus de 

relació que hi ha entre les famílies, però creiem que no s’ha tingut en compte la possible 

existència d’altres formes de violència que es troben immerses en el nostre sistema 

patriarcal i que passen desapercebudes en la nostra societat.  

Una altra qüestió important és quin és el comportament de la població enfront d’un acte de 

violència de gènere: 
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Com s’observa al gràfic, un altíssim percentatge de persones reconeix que és un delicte i que 

cal denunciar-lo, altre percentatge més menut opina que sols actuaria si es tracta d’algú 

proper a la família o amistats. Una petita part de la mostra considera que allò que passa a la 

parella és privat. El que resulta difícil d’interpretar és que de 7 persones que han triat 

aquesta resposta, 6 són homes menors de 18 anys. Massa sovint escoltem frases com “Ella 

s’ho ha buscat” o “Si la maltracten, per què no ix d’aquesta relació?”. 

En contra de l’última postura que acabem de mencionar, a Aielo de Malferit existeix una 

consciència col·lectiva contra els actes de violència de gènere i a favor d’incrementar les 

accions positives per la igualtat de gènere i d’oportunitats. Com sabem, moltes vegades els 

actes de violència no se solucionen amb un divorci a temps, encara que un percentatge de 

la població ho pense així. El que sí que pot ajudar a aconseguir l’eliminació de la violència i 

les desigualtats socials entre homes i dones és la formació i educació en igualtat de gènere. 

Així ho pensen 105 de les persones enquestades, un 60,7% del total com veiem al gràfic 

següent. Aproximadament la meitat, 53 persones (el 30,6%) consideren que la millor política 

contra la violència de gènere és millorar la legislació i aplicar condemnes més dures i íntegres 

per als culpables d’aquests actes. Són sols 8 persones les que seleccionen la tercera opció: 

que el maltractament es pot evitar amb un divorci a temps.  
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28 persones han explicat la seua contestació a la pregunta anterior. Presentem a continuació 

les més representatives: 

 La prevenció és la base de l'educació. 

 Si hi ha una bona educació i formació, supose que no seria tan greu. 

 Acompanyaria la formació general en feminisme de lleis justes que lluiten contra 

la vulneració dels drets de les dones, que garantisquen la igualtat real i que 

promoguen l'empoderament de les dones. 

 Educar és la clau. 

 A més de la formació i educació en igualtat entre dones i homes, pense que també 

haurien d'haver lleis més juntes, amb condemnes més dures i integres, on sobretot 

es defensara la igualtat de les persones. 

 Justícia i educació. 

 Si s'eduquen des de menudes xiquetes i xiquets en la igualtat, ensenyant que tots 

i totes som iguals; formarem adults per als quals la igualtat serà condició 

imprescindible per a una societat justa. 

 Al final la dona assetjada acaba vivint tota la vida en por perquè passa el temps i 

es queda desprotegida. 
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 Són persones iguals unes i altres. 

 Condemnes més dures. 

 L'educació des de la infantesa és fonamental. 

 Crec que la solució es castigar més durament el delicte, tot el demés pot estar bé 

però s'ha demostrat que no és eficaç. 

 Eliminar la violència de gènere i diferenciar-la de la intrafamiliar, perquè hi ha 

homes que estan morint tant com dones i no se’ls dona ni la meitat d’importància, 

i ja cansa. 

 Pense que el problema s’ha de tallar d’arrel. Tenim que educar als joves partint de 

la base que tots som iguals, que ningú es més que ningú per ser home o dona, i 

que tots tenim els mateixos drets. I en els adults, eliminar els tòpics de les tasques, 

entreteniment, esports per a homes, o per a dones. 

 Formació a tots els nivells. 

 Amb models de respecte, carinyo, compartir tasques i responsabilitats des de ben 

menuts en la llar. 

 La formació i l’educació i el respecte tindrien que anar juntes de la mà, però de 

vegades no és així. 

 

 

ÀREA D’ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

Concloem la presentació de l’enquesta amb l’àrea d’atenció a la diversitat. La primera 

pregunta demana quins són els col·lectius menys valorats al municipi: 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

100 
 

 

Dels col·lectius menys representats i menys valorats al municipi destaquen, amb un 

percentatge superior al 50%, les minories sexuals, que actualment segueixen sent 

infravalorades i rebutjades per la societat. En segon lloc ens trobem que les enquestades i 

enquestats han considerat que les persones amb diversitat funcional també són un col·lectiu 

poc representat i valorat al municipi i per tant, entre la nostra societat. Cosa que no ens fa 

dubtar que la igualtat segueix sent un ideal llunyà. Les minories ètniques i la infància i la 

joventut es troben en tercer i quart lloc, amb percentatges pròxims al 25%. Les dones, amb 

un 16%, i la tercera edat, amb un 13%, completen els col·lectius considerats massivament. 

Allò que ressalta en el gràfic és que el col·lectiu dels homes sols ha estat triat pel 2,5%; és a 

dir, sols 4 persones han opinat que els homes siguen un col·lectiu poc valorat al municipi. 

Per contra, les dones han rebut un percentatge del 16,2%. Açò és important tindre-ho en 

compte, ja que l’enquesta ha estat realitzada per una majoria de dones i elles mateixes 

opinen que la discriminació cap al seu col·lectiu existeix. Respecte de la tercera edat, 

col·lectiu considerat pel 12,7%, aquest sol ser un àmbit on el treball que es realitza no é tan 

visible per a la societat, per això s’ha de fer més visible a la població gran i treballar per a 

aconseguir que aquesta puga cobrir tant les seues necessitats individuals com socials. 

Pel que fa a l’opinió sobre allò que manca al municipi, al gràfic podem veure clarament, amb 

un 46,2% de respostes, que són els transports. Aielo de Malferit és una població relativament 
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gran d’interior i, tot i que trobem un gran nombre de carreteres i accessos al municipi, el 

transport públic és escàs. Moltes persones depenen de familiars o amistats per a poder 

desplaçar-se i constatem que aquest és un problema que preocupa a una part important de 

la població. 

També destaquen la necessitat de major neteja al municipi, la il·luminació i la seguretat. Els 

accessos, els equipaments als departaments municipals i els parcs o zones verdes ocupen els 

llocs següents, tots tres amb el mateix nombre de respostes. Altres mancances que troben 

els aieloners i aieloneres al municipi són la falta de llocs per a estacionar els vehicles, la 

responsabilitat amb els animals abandonats o perduts al municipi, que demana una major 

responsabilitat institucional tant amb les colònies felines com amb aquells animals perduts 

o extraviats. Aquests són alguns dels objectius que es treballaran al llarg d’aquests anys, com 

a part del Pla d’Igualtat, per a contribuir a millorar la vida a Aielo de Malferit. 

 

(*) – Educació, que ens ensenyarà a respectar a totes les altres persones i ensenyar-nos no sols com 
fer      coses, sinó la igualtat. 
– Formació en participació ciutadana. 
– L’aigua es molt cara. Amb el COVID molta gent a les terrasses. No es respecta distàncies de seguretat 

ni l’ús de mascaretes. La policia no diu res.... 
– Participació ciutadana real. 
– Crec que deurien de deixar que un gos PPP puga entrar a un pipican qualsevol altres i no amb tantes 

mesures de seguretat ja que hi ha molts gossos agressius i sempre ho paguen els mateixos. 
– De tot un poc. [2 respostes] 
– Animalets solts al carrer. 
– Res. 
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iv. Anàlisi qualitatiu entrevistes i grups de discussió 

En aquest apartat mostrarem els resultats i l’anàlisi de l’enquesta sobre igualtat emplenada 

pels grups de participació, associacions, col·lectius i altres entitats d’Aielo de Malferit. 

Han respost el qüestionari 8 persones en representació de 7 grups de participació ciutadana. 

La mitjana d’edat de la mostra se situa al voltant dels 45 anys, amb una participació 

majoritària de persones d’entre 26 i 65 anys. 

 

 

La distribució per sexes és simètrica, amb 4 dones i 4 homes; una composició molt diferent 

a la de l’enquesta realitzada a la ciutadania, en què la majoria han estat dones. 
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Pel que fa als càrrecs que ocupen en els distints grups de participació, en trobem una majoria 

de persones que representen diferents associacions municipals, una persona relacionada 

amb el món empresarial i una altra que és tècnic de l’Ajuntament; un conjunt de punts de 

vista des de diferents situacions, que pot donar més valor a les conclusions extretes i als 

objectius que es plantegen  a partir d’aquelles en el pla d’igualtat municipal. 

 

Els diferents grups que han participat són: 

 Joventut, Festes i Xarxes Socials 

 ADEMA 

 Associació de Festes de Moros i Cristians 

 Unió Musical d'Aielo 

 ARMIDAM 

 La Solana, grup de danses 

 Associació veïnal 
 

El qüestionari, centrat en la igualtat, pregunta en primer lloc si l’associació, entitat o 

col·lectiu a què pertanyen disposa d’un protocol de prevenció i actuació davant l’assetjament 

sexual i la discriminació per raó de sexe o condició sexual. En trobem una clara majoria que 

afirma que no compten amb aquest tipus de document. Tanmateix, una persona indiquen 

que sí que compten amb un document protocol·lari d’aquesta índole. 
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En segon lloc es pregunta per l’experiència pròpia o de persones conegudes, sobre situacions 

amb algun tipus de discriminació o assetjament. Les contestacions han estat majoritàriament 

negatives. Tanmateix, tres persones han indicat conéixer o haver patit alguna d’aquestes 

situacions. Una persona es refereix a la discriminació per raó de gènere, una altra als acudits 

sexistes, i una tercera persona indica aquestes mateixes dues situacions. Aquestes dades ens 

poden donar la falsa idea que es tracta d’un problema minoritari, si és que pensem que és 

normal que el 37,5% d’aquestes persones  haja de patir o conéixer situacions d’aquest tipus. 

En realitat, el que ens aclareix és que sí que hi ha actituds sexistes i discriminatòries cap a les 

dones pel sol fet de ser dones, i el fet que aquestes actituds durant molt temps han passat 

desapercebudes o s’han considerat “normals”, no les fa desaparéixer. Aquesta informació 

ens ajudarà a millorar aquest pla.  
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Quant a l’actuació d’aquestes persones davant aquest tipus de situacions sexistes i 

discriminatòries, les respostes ens mostren que sols en un cas s’ha comunicat el fet a 

l’organització i que en un dels altres dos casos no s’ha actuat així per por a les represàlies.  

 

 

Altre tema important és determinar quines són les actuacions correctes i quines les persones 

que s’han de fer càrrec d’aquestes actuacions. Pràcticament totes les persones enquestades 

consideren que és una obligació de totes les persones, tant de les que formen part del grup 

com de totes aquelles que senten la necessitat d’avançar en el camí de la igualtat. Totes i 
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tots hem d’actuar de manera que es visibilitzen les actuacions i es treballe per erradicar 

aquest tipus de situacions discriminatòries, siguen de la classe que siguen.  D’altra banda 

dues persones consideren l’agent d’igualtat com la persona indicada, una figura poc habitual 

als municipi menuts, que té com a funció principal impulsar el progrés i l’expansió de la 

igualtat d’oportunitats i de gènere en les organitzacions i institucions locals mitjançant 

mediació i la implementació i avaluació d’actuacions encaminades a la consecució de la 

igualtat. Però hi també respostes que consideren també que en els àmbits socials, educatius 

i organitzatius dels diferents grups de participació cal treballar per a primer responsabilitzar-

se i després actuar de forma coordinada i ferma enfront de la violència i la discriminació. 

 

 

Amb la pregunta següent s’intenta determinar quina o quines són les actuacions per la 

igualtat que es consideren més importants en cada grup o associació. Una gran majoria (el 

75%) consideren actuacions prioritàries el compromís amb la igualtat i els drets i la qualitat 

de vida. Una quarta part també destaca cada una d’altres dues opcions: l’acció contra la 

violència de gènere i el reconeixement de la participació de les dones en l’àmbit públic. Com 

veiem al gràfic, els grups de participació d’Aielo de Malferit són conscients que el compromís 

amb la igualtat ha d’estar en tots els àmbits com el principal objectiu a complir.  
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En parlar de la presència femenina en els àmbits públics, la meitat de les respostes 

consideren que la major participació de les dones es produeix en l’àmbit educatiu, i atés que 

aquesta mateixa consideració es produeix arreu del món, és un fet a tindre en compte. Els 

nivells educatius inicials com les escoles infantils, i l’Educació Infantil i Primària, es troben 

fortament feminitzats, mentre que en els nivells més alts, com l’Educació Secundaria i els 

estudis universitaris, els homes superen en gran quantitat a les dones. 

 L’altra àrea seleccionada per les respostes al qüestionari és l’àmbit de la cultura, en el qual, 

amb els canvis legislatius i socials dels últims anys, la dona ha donat un gran pas endavant, 

fins al punt que la seua presència ha fet canviar la visió masculinitzada que teníem de la 

cultura. En canvi, l’àmbit esportiu no ha rebut cap contestació; això ens pot fer reflexionar 

sobre la importància de millorar i canviar la visió que tenim d’aquest àmbit, ja que si no hi 

ha representació femenina i no es visibilitza, aquest àmbit no millorarà socialment. 
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El següent ítem planteja quatre preguntes que ens ajudaran a conéixer la percepció dels 

grups de participació sobre la discriminació a nivell local. En el gràfic observem la distribució 

de les respostes: a la pregunta sobre la realització d’accions a nivell local per a la igualtat real 

entre dones i homes, 5 persones responen que sí que se’n fan i 3 diuen que no o no 

contesten. A la pregunta sobre la promoció de la igualtat de gènere a nivell local, les 

respostes són 5 que consideren que es treballa correctament i 3 que consideren que no o no 

contesten. Sobre si coneixen actuacions o projectes en matèria d’igualtat que estiguen 

portant-se a terme a nivell local, les respostes són 4 que sí, 2 que no i 2 persones no 

contesten. I, per últim, a la pregunta sobre l’existència de desigualtat entre dones i homes 

en la participació política, les respostes són 3 que sí i 4 que no, amb 1 persona que no 

contesta. 
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El gràfic ens dona a entendre que la majoria dels grups consideren que tot i ser conscients 

que es treballa per la igualtat a nivell local, no es visibilitza suficientment i el missatge no 

arriba a totes les persones. D’acord amb aquesta reflexió hem de intentar optimitzar i 

rendibilitzar el treball per la igualtat en tots els àmbits.  

Com a ampliació a la resposta d’aquestes preguntes, sols se n’ha rebut una, relativa a la 

quarta situació plantejada, la desigualtat en la participació política: 

 El sostre de vidre, les càrregues familiars, l’ individualisme.  

 

Quant a actuacions contra la violència de gènere, a la pregunta “Quins 

recursos/serveis/accions/projectes coneixes o realitzeu en relació a la violència de gènere i 

l’assetjament sexual?”, hem recollit tres respostes: 

 No tenim cap problema en l’associació. 

 Sols disposem de la conciliació i l'expulsió de l'associació com a últim recurs.  

 S'han fet actuacions culturals tant amb els joves de l'IES, com en la biblioteca.  

 

I a la pregunta sobre la percepció des dels grups de participació del foment de les violències 

masclistes, aquestes són les sis respostes obtingudes: 

 És una lacra social. Cal actuar per minvar-la des de l'educació per intervindre des 

de ben menuts. 

 No sabria contestar, perquè poden hi haure molts factors. 
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 Totalment negativa. 

 Sembla que és un problema llunyà i no ens afectarà, però l'efecte "cridada" 

sembla que incrementa el seu abús. 

 El masclisme bloqueja la participació masculina a les danses. 

 Preocupant. 
 

L’última pregunta demana l’opinió sobre les àrees en què convé començar a treballar des 

del Pla d’Igualtat per tal de millorar la igualtat real al municipi. I els diferents grups han 

contestat clarament (un 87,5% de respostes) que l’educació i la formació són l’instrument 

prioritari per tal d’erradicar la discriminació de qualsevol tipus i en qualsevol àmbit. En 

segon lloc, amb un 37,5% de respostes, les millores en la conciliació i el treball conjunt 

tant d’homes com de dones en l’àmbit domèstic i familiar . Amb un 25% cada una, les 

següents opcions considerades han estat l’àrea de salut i benestar social i la de 

participació ciutadana i cultural. I les dues àrees restants han estat considerades per una 

persona cada una: que les millors condicions de treball i l’esport i la gestió del temps lliure 

també són importants per tal de millorar el futur. 
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5. OBJECTIUS GENERALS 

Els objectius generals que es pretenen aconseguir amb la posada en marxa del I Pla Municipal 

d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes per al municipi d’Aielo de Malferit (2021 – 2025) 

són els següents: 

 

1. Impulsar les accions adients per a garantir l’eliminació de qualsevol tipus de 

violència contra les dones a Aielo de Malferit. 

2. Conscienciar la població del municipi de la discriminació existent entre dones i 

homes i de la necessitat de generar nous models de convivència social en què es 

puguen establir relacions d’igualtat que valoren i respecten les diferències 

individuals de cada persona. 

3. Promoure una educació no sexista i en igualtat d’oportunitats. 

4.  Fomentar la participació de les dones en el desenvolupament cultural, científic i 

esportiu del municipi d’Aielo de Malferit. 

5. Afavorir les relacions laborals en igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i 

homes en el teixit productiu del municipi d’Aielo de Malferit.  

6.  Incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte així com un llenguatge 

no sexista, i incrementar l’empoderament de la dona en l’Ajuntament d’Aielo de 

Malferit. 

7.  Promoure una atenció a la diversitat des d’una perspectiva inclusiva en totes les 

àrees de l’Ajuntament. 

8.  Corregir les situacions de desigualtat de les dones i promoure una socialització de 

gènere basada en la millora de les seues capacitats col·lectives i individuals. 

9.  Millorar la situació de les dones del medi rural com a motor de desenvolupament 

del municipi d’Aielo de Malferit. 
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Tot seguit es presenten les taules on s’indiquen les mesures per àrees/accions que s’ha 

considerat que són les més adients per a aquest I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de 

Dones i Homes d’Aielo de Malferit. 

6. ÀREES D’INTERVENCIÓ 

a.  Àrea de Prevenció i Erradicació de la Violència de Gènere 

La violència exercida contra les dones és una constant històrica, manifestació indiscutible de 

la discriminació que sofreix una part important de la nostra societat. 

 

Malgrat els avanços aconseguits en matèria d'igualtat d'oportunitats, el desequilibri en les 

relacions de poder entre dones i homes sustenta i manté les causes que donen origen a 

aquesta violència. 

 

Per a millorar la prevenció, la intervenció i el suport a les víctimes, han de ser tingudes en 

compte les variables que intervenen en la violència de gènere i que determinen la necessitat 

d'afrontar aquest fenomen de manera global, des del compromís i la coordinació de les 

administracions, de les institucions i d’altres agents implicats, i garantir una resposta 

multidisciplinària a un problema àmpliament reconegut com de gran complexitat. Solament 

així es podrà oferir una resposta integral, adaptada a les necessitats de cada víctima. 

 

A tot això cal afegir la repercussió en la sensibilització ciutadana i resulta ineludible que es 

reforce el canvi d'actituds enfront de la violència, per tal d’aprofundir en el rebuig d’aquesta, 

fer costat incondicionalment a les víctimes i condemnar socialment els agressors. 

 

Violència de gènere, a partir d’ara es resumeix amb les sigles VG. 

OBJECTIU GENERAL 

Impulsar les accions adients per a garantir l’eliminació de qualsevol tipus de violència 

contra les dones a Aielo de Malferit. 
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 6 de febrer: Dia Internacional de Tolerància Zero amb la Mutilació Genital Femenina 

 8 de març: Dia Internacional de la Dona 

 24 de març: Dia Internacional del Dret a la Veritat en relació amb Violacions Greus dels 

Drets Humans i de la Dignitat de les Víctimes. 

 2 d’octubre: Dia Internacional de la No Violència 

 21 d’octubre: Dia de la visibilització dels Homes en contra de la Violència de Gènere. 

 25 de novembre: Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones 

 

EIX 1: VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Objectiu estratègic 1 

 Actuar per a erradicar la violència de gènere al municipi d’Aielo de Malferit. 

Àrees implicades: Alcaldia, Igualtat, Noves tecnologies, Joventut i 

Educació 

2
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2
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2
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2
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Mesura 1 

Realitzar estudis 

i diagnosis 

d’àmbit local 

sobre la situació 

de la dona en 

diferents àrees 

d’interès.  

Indicadors mesura 

1 

 Nombre d’estudis 

i diagnosis 

realitzades al llarg 

d’un any. 

Mètode d’actuació 

  Pla d’Igualtat d’Oportunitats 

de Dones i Homes d’Aielo de 

Malferit. 

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 2 

Realitzar 

campanyes de 

sensibilització i 

prevenció 

constant de la 

violència de 

gènere al 

municipi. 

Indicadors mesura 

2 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 Programa de 

l’activitat. 

 Nre. de persones 

assistents.  

 Mitjà de 

comunicació cap a 

la població. 

Mètode d’actuació 

 Campanyes a través de les 

xarxes socials amb 

informació per a la 

ciutadania. 

 Tallers, xarrades, 

conferències i exposicions 

culturals per a sensibilitzar 

sobre la VG. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre

 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

Mesura 3 

Promoure 

formació, 

seminaris i 

jornades de 

sensibilització 

dirigits al 

personal 

funcionari i 

laboral i als 

cossos de 

seguretat en 

matèria de VG i 

LGTBIfòbia. 

 

Indicadors mesura 

3 

 Nre. d’activitats 

programades. 

 % de dones i 

homes assistents. 

 % de dones i 

homes ponents. 

 

Mètode d’actuació 

 Curs bàsic d’igualtat de 

gènere. 

 Tallers i xarrades sobre la VG 

en l’administració. 

 Tallers i xarrades sobre 

l’assetjament laboral en el 

lloc de treball. 

 4
t. trim

e
stre 

 4
t. trim

e
stre 
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Mesura 4 

Realitzar, en 

totes les etapes 

de cada centre 

educatiu del 

municipi, 

jornades i 

xarrades de 

prevenció de la 

violència de 

gènere, del 

masclisme i de 

conductes 

violentes; 

d’educació 

emocional i 

sexual i 

d’igualtat, que 

impliquen 

l’alumnat, el 

professorat i 

l’AMPA. Article 7 

de la LO 1/2004. 

 

Indicadors mesura 

4 

 Nre. d’activitats 

programades. 

 Participació de 

professorat, 

AMPA i resta de  

mares, pares i 

tutors legals. 

Mètode d’actuació 

 Campanyes en línia en les 

xarxes socials. 

 Curs bàsic d’igualtat de 

gènere per a l’alumnat i el 

professorat. 

 Tallers sobre assetjament 

familiar, escolar i a la via 

pública. 

 Tallers d’educació sexual i 

afectiva per a l’alumnat i el 

professorat. 

 Tallers i xarrades per a 

trencar els mites sobre 

l’amor romàntic. 

 Tallers i xarrades de noves 

feminitats i masculinitats. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 5 

Realitzar 

activitats 

d’identificació i 

prevenció de la 

ciberviolència i 

l’assetjament a 

través de les 

xarxes socials 

per a tota la 

ciutadania, en 

especial la 

joventut. 

 

Indicadors mesura 

5 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 Programa de 

l’activitat. 

 Nre. de persones 

assistents.  

 Mitjà de 

comunicació cap a 

la població. 

Mètode d’actuació 

 La VG al ciberespai. 

 Tallers i xarrades de 

seguretat al ciberespai. 

 Taller i xarrades de l’ús 

adequat i no discriminatori 

de les xarxes socials. 

 4
t. trim

e
stre 

 4
t. trim

e
stre 

 

EIX 1: VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Objectiu estratègic 2 

 Ampliar les accions i commemorar els dies de conscienciació i denúncia de la violència de 

gènere. 

Àrees implicades: Festes, Igualtat, Cultura, Associacionisme i Serveis 

Socials 
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Mesura 1 

Establir a nivell 

municipal la 

celebració dels 

dies 25 de 

novembre i 8 de 

març, amb actes 

dirigits a la 

població en 

general i amb 

activitats de 

sensibilització per 

a tot el municipi.  

Indicadors mesura 

1 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 Programa de 

l’activitat. 

 Nombre de 

persones 

assistents.  

 Mitjà de 

comunicació cap 

a la població. 

Mètode d’actuació 

 Tallers, xarrades, 

conferències i exposicions 

culturals per a sensibilitzar 

sobre la VG. 

 Convocar concentracions 

en repulsa dels assassinats 

produïts per la VG. 

 Celebrar els dies 

commemoratius per a 

empoderar les dones del 

municipi. 

2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

2
n

. i 4
t. trim

e
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s 

2
n

. i 4
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e
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Mesura 2 

Vetlar perquè les 

festes i 

esdeveniments 

populars siguen 

lliures de VG i 

agressions 

homòfobes o per 

raó de sexe. 

Indicadors mesura 

2 

 Donar suport i 

informació a tota 

la ciutadania. 

 % de dones que 

passen pel punt 

violeta. 

 % d’homes que 

passen pel punt 

violeta. 

 Quantitat 

d’informació 

sol·licitada. 

 Quantitat 

d’informació 

donada. 

Mètode d’actuació 

 Implantar un punt violeta i/o 

Arc de Sant Martí en les 

festes municipals i 

esdeveniments públics, amb 

personal qualificat. 

 Difondre un decàleg dirigit a 

la ciutadania, de respecte i 

civisme en les festes. 

 Elaborar material publicitari 

específic contra la VG. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Mantenir els 

serveis i recursos 

existents per a 

l’atenció a 

víctimes de VG i 

crear un grup de 

coordinació en la 

població per a 

sensibilitzar des 

de les diferents 

associacions i 

col·lectius. 

Indicadors mesura 

3 

 Donar suport i 

informació a tota 

la ciutadania. 

 % de dones que 

formen part del 

grup. 

 % d’homes que 

formen part del 

grup 

 Quantitat 

d’informació 

sol·licitada. 

 Quantitat 

d’informació 

donada. 

Mètode d’actuació 

 Crear un grup de 

sensibilització entre els 

components de les diferents 

associacions. 

 Crear un grup en la xarxa 

social de l’Ajuntament per a 

realitzar denúncies d’actes 

incívics. 

 Fomentar la lluita contra la 

violència de gènere i per la 

igualtat. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 4 

Incloure Aielo de 

Malferit en la 

Xarxa de 

Municipis 

Protegits contra la 

VG, firmar el 

Pacte d’Estat 

contra la VG, 

firmar el Pacte 

Valencià contra la 

violència de 

gènere i masclis-

ta, adherir-se a 

ATEMPRO i 

adherir-se a la 

Xarxa de 

Municipis Lliures 

de Tràfic i 

Explotació Sexual 

de Dones i 

Xiquetes. 

 

Indicadors mesura 

4 

 Obtenció dels 

requisits 

necessaris per a 

ser inclòs en la 

Xarxa. 

 Presentar 

sol·licitud en 

Diputació. 

 Comunicar a la 

població la 

inclusió en la 

Xarxa. 

Mètode d’actuació 

 Gestionar les adhesions. 

 Informar la població. 

 Obtenir i posar els distintius 

a les entrades i eixides de la 

població. 

 Adherir-se al Pacte d’Estat 

contra la VG. 

 Adherir-se a la Xarxa de 

Municipis protegits contra 

la VG. 

 Adherir-se a la Xarxa de 

Municipis Lliures de Tràfic 

per l’Explotació Sexual. 

 1
r. trim

estre 

  

 

EIX 1: VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Objectiu estratègic 3 

 Obrir un servei informatiu a l’Ajuntament d’Aielo de Malferit on els homes puguen acudir 

per a demanar assistència psicològica. 
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Àrees implicades: Igualtat i Serveis Socials 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Proporcionar 

assistència 

psicològica a 

aquells homes 

que donen el pas 

de modificar les 

seues conductes 

davant casos 

d’assetjament i 

VG. 

Indicadors mesura 

1 

 Assistència als 

Serveis Socials. 

 Nre. d’homes que 

sol·liciten 

l’assistència. 

Mètode d’actuació 

 Díptic i/o tríptic informatiu 

sobre VG. 

 Guia dels telèfons i llocs 

d’interés per a l’interessat, 

per a la víctima i per als 

familiars. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Posar en 

coneixement dels 

homes les 

competències 

d’intervenció i 

tractament que 

existeixen, i els 

programes 

desenvolupats en 

la Comunitat 

Valenciana i 

arreu del 

territori, contra la 

VG. 

Indicadors mesura 

2 

 Nre. d’homes que 

sol·liciten 

assessorament. 

 Nre. de 

tractaments 

proposats. 

 Nre. de 

programes 

proposats. 

 

Mètode d’actuació 

 Programes a nivell nacional, 

comunitari i comarcal. 

 Assistència a l’home que 

demana ajuda com un mitjà 

diferent al judicial. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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b.  Àrea Promoció de la Igualtat 

La igualtat de gènere és un concepte que cada vegada trobem més en el nostre dia a dia: en 

les notícies, en els nostres llocs de treball, en les xarxes socials, etc. 

Segons Nacions Unides, la igualtat de gènere es refereix a “la igualtat de drets, 

responsabilitats i oportunitats de les dones i els homes, i les xiquetes i xiquets”. Per tant, el 

sexe amb el qual hàgem nascut mai determinarà els drets, oportunitats i responsabilitats 

que puguem tenir al llarg de la nostra vida. La igualtat de gènere és per tant un principi jurídic 

universal, mentre que l’equitat de gènere introdueix a més un component ètic per a 

assegurar una igualtat real que d’alguna forma compense la desigualtat històrica que el 

gènere femení arrossega quant a participació en la representació política o en el mercat 

laboral, entre altres. L’equitat ha d’aplicar-se en el gènere tal com s’aplica en altres àmbits, 

com per exemple en el sistema tributari, on cada persona paga més o menys en funció del 

que té. 

OBJECTIU GENERAL 

Conscienciar la població del municipi de la discriminació existent entre dones i homes i de 

la necessitat de generar nous models de convivència social en què es puguen establir 

relacions d’igualtat que valoren i respecten les diferències individuals de cada persona. 

O 

 1 de desembre: Dia del Sufragi Universal a Espanya  

 

EIX 2: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT 

Objectiu estratègic 1 

Establir la igualtat entre els gèneres i aplicar-la com a base necessària per a aconseguir un 

món pacífic, pròsper i sostenible. (Objectiu 5 Agenda 2030 Desenvolupament Sostenible). 
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Àrees implicades: Totes les àrees 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Posar fi a totes les 

formes de 

discriminació 

contra les dones i 

xiquetes. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. 

d’associacions 

i altres 

entitats 

implicades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Activitats de 

reconeixement i 

empoderament de les 

dones. 

 Treballar amb actituds que 

desmitifiquen els rols de 

gènere. 

 Activitats de participació 

d’homes i dones en accions 

per la igualtat. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Reconéixer i valorar 

les cures i el treball 

domèstic no 

remunerat 

mitjançant serveis 

públics, 

infraestructures i 

polítiques de 

protecció social, i 

promoure la 

responsabilitat 

compartida en la 

llar i la família. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Promoure missatges de 

corresponsabilitat i 

cooperació familiar.  

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Assegurar la 

participació plena i 

efectiva de les 

dones i la igualtat 

d’oportunitats de 

lideratge en tots els 

nivells decisoris en 

la vida política, 

econòmica i 

pública. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. de 

campanyes de 

sensibilització

. 

 Nre. de 

formats 

utilitzats. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

 

Mètode d’actuació 

 Imatges per a promoure 

l’educació en valors i 

comportaments igualitaris. 

 Jocs d’entreteniment al 

carrer amb la família i 

amics. 

 Utilització de les xarxes 

socials, vídeos, premsa, per 

a difondre el missatge de 

trencar amb l’estereotip 

tradicional. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Millorar l’ús de la 

tecnologia 

instrumental, en 

particular de les 

tecnologies de la 

informació i la 

comunicació, per a 

promoure 

l’empoderament de 

les dones. 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. de cursos 

i tallers 

realitzats. 

 Nre. de dones 

i homes 

participants. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

 

Mètode d’actuació 

 Cursos formatius en 

tecnologies de la 

informació i la comunicació. 

 Tallers d’utilització de les 

diferents aplicacions i 

xarxes socials que 

servisquen per al 

desenvolupament 

empresarial. 

 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 2: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT 

Objectiu estratègic 2 

Promoure nous models d’organització social basats en la igualtat d’oportunitats entre 

dones i homes al municipi d’Aielo de Malferit.  
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Àrees implicades: Igualtat, Cultura, Associacionisme, Joventut i 

Educació 

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Donar a conéixer 

el contingut 

d’aquest pla 

d’igualtat entre les 

associacions 

d’Aielo de Malferit 

i el teixit 

empresarial i 

comercial, per a 

involucrar-los en 

la implementació 

d’aquest. 

 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. d’agents 

socials i 

econòmics 

compromesos. 

 Nre. d’accions 

per la igualtat 

incorporades. 

Mètode d’actuació 

 Presentar el pla 

d’igualtat a la 

ciutadania. 

 Dotar d’informació a les 

associacions i al teixit 

empresarial i comercial 

del municipi. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Elaborar un 

document 

d’adhesió que 

aconseguisca la 

implicació de tots 

els agents socials i 

econòmics en el 

compromís per la 

igualtat. 

 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. d’agents 

socials i 

econòmics 

compromesos. 

 Nre. d’accions 

per la igualtat 

incorporades. 

Mètode d’actuació 

 Crear una ordenança 

municipal de 

convivència, civisme i 

lluita contra 

l’assetjament i la VG. 

 Elaboració de manifests i 

mocions a favor de la 

igualtat i contra la 

violència de gènere. 

 2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 3 

Desenvolupar 

campanyes de 

prevenció i 

sensibilització 

amb missatges 

positius, unitaris i 

adaptats a les 

exigències de cada 

moment, que 

impliquen la 

societat en el seu 

conjunt. 

Focalitzar 

aquestes 

campanyes en el 

rebuig als 

maltractadors, i 

presentar 

exemples de 

dones fortes i 

valentes, sense 

recórrer al clixé de 

les víctimes. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. de 

propostes 

tècniques 

presentades. 

 Nre. de tallers 

desenvolupats. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 % de propostes 

presentades. 

 

Mètode d’actuació 

 Al centres educatius: 

contacontes igualitaris, 

tallers de diversitat,  

dinàmiques en grup 

sobre les construccions 

socials, tallers 

d’educació sexual. 

 Al municipi: manuals 

informatius, tallers per a 

trencar estereotips, 

tallers per a homes i 

dones sobre 

empoderament i rols de 

gènere,  etc. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 4 

Impulsar activitats 

d’oci alternatives, 

de diferents 

tipologies i 

destinades a la 

població juvenil, 

que fomenten la 

igualtat i la 

inclusió de la 

diversitat 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. de 

propostes 

presentades. 

 Nre. d’activitats 

desenvolupade

s. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 % de propostes 

presentades. 

 

Mètode d’actuació 

 Activitats artístiques i 

esportives. 

 Activitats de cura del 

medi ambient. 

 Activitats d’inserció 

d’altres cultures. 

 Foment de la inclusió de 

la diversitat. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 5 

Elaborar materials 

informatius per a 

mares i pares que 

els ajuden a 

detectar la 

violència de 

gènere de què 

poden ser víctimes 

o agressors els 

seus fills i filles 

adolescents.  

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. de 

propostes 

presentades. 

 Nre. d’activitats 

desenvolupade

s. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 % de propostes 

presentades. 

 

Mètode d’actuació 

 Activitats d’educació 

sexual i afectiva. 

 Guia de detecció 

d’actituds sexistes i 

agressives. 

  3
rt. trim

e
stre 
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EIX 2: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT 

Objectiu estratègic 3 

Incloure en la planificació del municipi la interacció entre gènere, hàbitat i qualitat de vida. 

Àrees implicades: Territori/Urbanisme, Medi ambient, Igualtat, 

Alcaldia i Serveis generals. 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Mesura 1 

Detectar les 

carències 

urbanístiques i 

de transport al 

poble d’Aielo de 

Malferit. 

 

Indicadors mesura 

1 

 Nre. d’activitats 

desenvolupades. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 % de propostes 

presentades. 

Mètode d’actuació 

 Rutes a peu per a 

diagnosticar necessitats 

reals i quotidianes. 

 Organització de tallers al 

municipi per tal de 

detectar les faltes d’accés 

per a persones amb 

mobilitat reduïda. 

 Descobrir la falta 

d’il·luminació als carrers i 

zones de la perifèria del 

municipi. 

 Elaborar un estudi dels 

desplaçaments de les 

persones del municipi per 

tal de facilitar-ne el 

transport. 

 1
r. trim

estre 

 1
r. trim

estre 
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Mesura 2 

Actualitzar la 

llista municipal 

de noms de 

carrer nous amb 

noms de dones 

que hagen 

destacat en els 

seus camps i 

disciplines, i 

dones que 

siguen referents 

per al municipi 

d’Aielo de 

Malferit. 

 

Indicadors mesura 

2 

 Nre. de carrers 

amb nom de 

dones introduïts 

al municipi. 

Mètode d’actuació 

 Analitzar els noms de 

carrers, places, parcs, 

edificis públics. 

 Designar els nous carrers, 

places, parcs, edificis 

públics amb noms de 

dones rellevants per al 

municipi. 

  2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 3 

Incloure en 

parcs, zones 

verdes i altres 

llocs públics, 

espais 

accessibles i 

adaptats a les 

persones amb 

mobilitat 

reduïda i altres 

tipus de 

diversitat 

funcional, 

especialment de 

menors. 

 

 

Indicadors mesura 

3 

 Nre. d’espais 

habilitats. 

 % de dones i 

homes que 

utilitzen aquests 

espais. 

 Grau de 

satisfacció de les 

persones 

usuàries, 

desglossat per 

sexes. 

 

Mètode d’actuació 

 Zones verdes: accessibilitat 

als espais naturals,  

sistemes globals 

d’orientació i informació, 

sistemes d’interpretació, 

atenció a visitants amb 

necessitats especials, 

transports adaptats, 

aparcaments adaptats, etc. 

 Espais públics: tindre en 

compte les diferents 

dificultats (maniobra, per a 

salvar desnivells, d’abast i 

de control). Crear vies 

d’accés i d’evacuació. 

 1
r. trim

estre 

  

 

EIX 2: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT 

Objectiu estratègic 4 

Sensibilitzar i implicar la ciutadania d’Aielo de Malferit en la consecució de la igualtat. 

Àrees implicades: Igualtat, Festes, Associacionisme i Alcaldia 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

130 
 

Mesura 1 

Utilitzar els espais 

públics de la població 

per a la recollida i 

transmissió de 

missatges relacionats 

amb la igualtat.  

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. de 

missatges 

igualitaris 

transmesos. 

 Nre. de 

formats 

utilitzats. 

 % de dones i 

homes 

participants 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Bústia de 

suggeriments. 

 Panells d’exposició. 

 Murals. 

 Elements audiovisuals. 

 Lectures públiques. 

 Certàmens i concerts. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Informar i difondre les 

activitats i programes 

amb contingut sobre 

igualtat de gènere per 

a promoure una 

major assistència i 

implicació d’homes. 

 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones i 

entitats 

assolides. 

 Evolució del 

nombre 

d’homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Tallers i xarrades per a 

tota la ciutadania. 

 Difusió d’informació 

sense distinció de 

gènere. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Estimular la 

participació de dones 

i homes en els 

projectes de 

voluntariat i en les 

activitats de foment 

de la igualtat.  

 

 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones i 

entitats 

assolides. 

 Evolució del 

nombre 

d’homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Programes, projectes, 

tallers i xarrades per a 

tota la ciutadania. 

 Difusió d’informació 

sense distinció de 

gènere. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Promoure campanyes 

contra la cosificació 

de les dones i contra 

la hipersexualització 

de les xiquetes. 

 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones i 

entitats 

assolides. 

 

Mètode d’actuació 

 Programes d’igualtat i 

atenció afectivosexual. 

 Campanyes contra la 

cosificació en la 

publicitat. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 2: PROMOCIÓ DE LA IGUALTAT 

Objectiu estratègic 5 

Impulsar la presència de les dones en l’àmbit públic i la seua participació en processos de 

presa de decisions. 
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Àrees implicades: Associacionisme, Noves tecnologies, Cultura, Festes, 

Educació  i Igualtat  

2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Donar suport al 

treball de les 

associacions de 

dones  a través de 

convocatòries 

públiques de 

subvencions de 

totes les àrees 

municipals. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. de línies de 

subvencions 

convocades. 

 Nre. 

d’associacions 

de dones que 

reben 

subvencions. 

 Import de les 

subvencions 

concedides.  

Mètode d’actuació 

 Informar a les 

associacions d’aquestes 

ajudes. 

 Ajuda en la creació, 

tramitació i compliment 

dels requisits. 

 Subvencions per a les 

associacions. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Fomentar una 

major presència de 

les dones en les 

juntes directives 

d’aquelles 

associacions que es 

troben 

masculinitzades. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. 

d’associacions 

que mantenen 

la paritat en la 

seua junta 

directiva. 

 Accions 

realitzades. 

 Nre. de línies 

d’actuació. 

Mètode d’actuació 

 Impulsar en les 

associacions del municipi 

la paritat en les juntes 

directives. 

 Promoure 

l’associacionisme amb 

perspectiva de gènere.  

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Fomentar el treball 

col·laboratiu i en 

xarxa entre les 

diferents 

associacions del 

municipi, així com 

la seua participació 

en trobades 

nacionals i 

internacionals. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. d’encontres 

entre 

associacions 

realitzats. 

 Nre. 

d’associacions 

de dones que 

participen en 

trobades 

nacionals i 

internacionals. 

Mètode d’actuació 

 Activitats conjuntes al 

municipi entre 

associacions. 

 Col·laboració 

d’associacions en actes 

d’altres associacions. 

 Participació de les 

associacions en actes del 

consistori. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Formar en 

tecnologies de la 

informació i la 

comunicació i en 

administració 

electrònica a dones 

i associacions de 

dones i homes. 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. d’accions 

formatives 

desenvolupades

. 

 Nre. de dones, 

homes i 

associacions 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Tallers de tecnologies. 

 Tallers d’utilització dels 

mitjans per a demanar 

ajudes i subvencions. 

 3
r. trim

estre 

 3
r. trim

estre 
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Mesura 5 

Impulsar la 

participació de les 

xiquetes i de les 

dones en les 

bandes de musica 

que participen de 

les festes a través 

de campanyes 

d’adhesió 

femenines entre 

les diferents 

associacions, així 

com als diferents 

centres educatius 

del municipi. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. d’accions. 

 Nre. de dones, 

homes i 

associacions 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Fomentar la participació de 

xiquetes i dones en 

l’agrupació musical. 

 Fomentar l’elecció 

d’instruments sense 

prejudicis ni distinció de 

gènere. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

 

 

c.  Àrea d’Educació 

L’educació és una eina estratègica bàsica per a avançar en la igualtat. Per això, un dels canvis 

més destacats que han experimentat les dones en les últimes dècades, ha estat el seu nivell 

de formació, i ara constitueixen el grup de població més qualificat. 

 

Resulta per tant imprescindible un canvi de mentalitat, un canvi en l’educació dels valors que 

s’imparteixen des dels centres educatius en tots els nivells de l’ensenyament, i es fa 

imprescindible una educació per a la igualtat, en què dones i homes es forgen un futur 

conforme als seus mèrits i capacitats. Els homes han de conéixer i incorporar els valors de la 

nova masculinitat a la seua vida quotidiana, la qual cosa repercutirà en una millora de la seua 

autoestima, de la seua convivència amb les dones i a la consecució d’una societat més justa 
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i democràtica per a dones i homes. No sols les dones estan implicades ja en aquest objectiu, 

sinó que han sorgit moviments d’homes per la igualtat de gènere que reivindiquen aquests 

valors. 

 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure una educació no sexista i en igualtat d’oportunitats. 

 

 
 15 d’abril: Dia del Xiquet i la Xiqueta  
 15 de maig: Dia Internacional de la Família  
 11 d’agost: Dia Internacional de la Joventut  
 20 de novembre: Dia Universal dels Drets de la Infància  

 

 

EIX 3: EDUCACIÓ 

Objectiu estratègic 1 

Aplicar la coeducació en la pràctica fomentant les accions positives (Objectiu 4. Garantir 

l’Educació de Qualitat, Agenda 2030 de Desenvolupament Sostenible). 

Àrees implicades: Totes les àrees. 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4
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Mesura 1 

Defensar i valorar la 

vida i l’experiència de 

les dones, de manera 

que s’utilitze la 

igualtat per a ambdós 

sexes. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. 

d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode 

d’actuació 

 Exemples 

actuals, de la 

història, la 

literatura, la 

ciència, de 

dones 

diverses i de 

tot tipus. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Buscar el subjecte 

absent en tots els 

materials impresos que 

es realitzen des de 

l’Ajuntament i als 

centres educatius. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. de 

materials 

de difusió 

revisats. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode 

d’actuació 

 Treballar amb 

material no 

sexista i no 

discriminatori. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 3 

Aconseguir que les 

dones tinguen 

obertes realment 

totes les possibilitats 

que aquesta societat 

pot oferir, a l’igual 

dels homes, i que 

ambdós col·laboren 

activament en la 

consecució d’un món 

més solidari. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. 

d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode 

d’actuació 

 Crear 

l’ambient 

necessari 

perquè les 

dones i 

xiquetes  del 

municipi 

tinguen les 

mateixes 

oportunitats. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 4 

Assegurar que totes 

les xiquetes i xiquets 

tinguen accés a 

serveis d’atenció i 

desenvolupament en 

la primera infància i 

educació de bressol 

de qualitat, a fi que 

estiguen preparats 

per a l’ensenyament 

primari. 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. 

d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides.  

Mètode 

d’actuació 

 Serveis 

d’atenció social 

que procuren 

l’atenció a la 

ciutadania. 
A

n
u

al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 5 

Assegurar l’accés 

igualitari de tots els 

homes i dones a una 

formació tècnica, 

professional i 

superior de qualitat. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. 

d’accions 

de difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode 

d’actuació 

 Serveis 

d’atenció social 

que procuren 

l’atenció a la 

ciutadania. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 3: EDUCACIÓ 

Objectiu estratègic 2 

Formar el personal d’educació i el personal treballador dels centres educatius en igualtat 

de tracte i d’oportunitats i en prevenció de violència de gènere. 

Àrees implicades: Igualtat i Educació 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 
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Mesura 1 

Impartir cursos 

i tallers en els 

centres 

educatius en 

matèria 

d’igualtat. 

Indicadors mesura 1 

 Comunicació per 

al personal 

docent. 

 Nre. de persones 

assistents als 

cursos. 

 Comunicació al 

Consell Escolar i 

AMPA. 

 Nre. de cursos i 

tallers realitzats. 

Mètode 

d’actuació 

 Promoure 

entre el 

professorat la 

participació en 

tots els tallers 

per la igualtat 

realitzats. 

 Organitzar 

cursos i tallers a 

què puga 

assistir el major 

nombre 

possible de 

professors i 

professores. 

 Informar el 

Consell Escolar i 

l’AMPA dels 

cursos a 

realitzar pel 

Consistori. 

 1
r. trim

estre 
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Mesura 2 

Formar el 

professorat en 

prevenció 

d’assetjament i 

violència de 

gènere. 

Indicadors mesura 2 

 Comunicació per 

al personal 

docent. 

 Nre. de persones 

assistents als 

cursos. 

 Comunicació al 

Consell Escolar i 

AMPA. 

 Nre. de cursos i 

tallers realitzats. 

Mètode 

d’actuació 

  Promoure 

entre el 

professorat la 

participació en 

tots els tallers 

per la igualtat 

realitzats. 

 Organitzar 

cursos i tallers 

al quals puga 

assistir el major 

nombre 

possible de 

professors i 

professores. 

 Informar el 

Consell Escolar i 

l’AMPA dels 

cursos a 

realitzar pel 

Consistori. 

  1
r. trim

estre 
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Mesura 3 

Formació per al 

professorat en 

llenguatge no 

sexista. 

Indicadors mesura 3 

 Comunicació per 

al personal 

docent. 

 Nre. de persones 

assistents als 

cursos. 

 Comunicació al 

Consell Escolar i 

AMPA. 

 Nre. de cursos i 

tallers realitzats. 

Mètode 

d’actuació 

 Promoure 

entre el 

professorat la 

participació en 

tots els tallers 

per a la igualtat 

realitzats. 

 Organitzar 

cursos i tallers 

als quals puga 

assistir el major 

nombre 

possible de 

professors i 

professores. 

 Informar el 

Consell Escolar i 

l’AMPA dels 

cursos a 

realitzar pel 

Consistori. 

   1
r. trim

estre 
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Mesura 4 

Revisar i 

analitzar la 

documentació 

de què 

disposen els 

centres 

educatius per 

tal de prevenir 

el llenguatge 

sexista. 

 

 

 

Indicadors mesura 4 

  Revisar la 

documentació 

dirigida a l’equip 

docent, als pares i 

mares. 

 Revisar els 

Projectes i Plans 

del centre 

educatiu. 

Mètode 

d’actuació 

 Documentació 

facilitada i 

revisada. 

 Estudi i 

conclusions.  

 Esmenes i 

recomanacions. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 5 

Revisar i 

reforçar 

l’elaboració de 

protocols de 

detecció precoç 

en els centres 

educatius. 

 

 

 

Indicadors mesura 5 

  Nre. d’atencions 

realitzades a 

menors. 

 Nre. d’accions 

desenvolupades. 

 Nre. de protocols 

posats en marxa. 

Mètode 

d’actuació 

 Protocol de 

detecció, 

atenció i 

derivació de 

casos 

d’assetjament i 

casos de 

violència de 

gènere en 

menors. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 3: EDUCACIÓ 

Objectiu estratègic 3 

Educació en igualtat per a tot l’alumnat dels centres educatius. 
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Àrees implicades: Igualtat, Educació i Associacionisme  2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Promoure i 

difondre 

experiències 

d’educació no 

sexista als 

centres 

educatius, 

dirigides a 

l’alumnat, pares i 

mares i 

professorat, en 

les quals es 

treballe amb els 

rols en funció del 

gènere, en tots 

els àmbits de la 

societat. 

Indicadors 

mesura 1 

 Reconeixement 

de les 

singularitats de 

cada ésser 

humà. 

 Referents 

masculins i 

femenins sense 

estereotips. 

 Reconeixement 

de la diversitat. 

 Nre. de 

persones 

assistents als 

cursos. 

 Comunicació al 

Consell Escolar i 

AMPA. 

 Nre. de cursos i 

tallers realitzats. 

Mètode d’actuació 

 Formació bàsica 

per al 

professorat. 

 Tallers i xarrades 

externes per a 

promoure la 

inclusió. 

 Guia de bones 

pràctiques per al 

canvi en les 

relacions entre 

xiquets i xiquetes, 

homes i dones. 

 1
r. trim

estre 
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Mesura 2 

Donar suport als 

centres 

educatius en la 

realització de 

campanyes, 

jornades, 

activitats 

extraescolars, 

etc., sobre el 

principi 

d’igualtat, 

diversificació de 

opcions 

professionals i 

coeducació. 

Indicadors 

mesura 2 

 Anàlisi dels 

canvis constants 

en la societat. 

 Adequació dels 

processos 

d’organització 

escolar i 

intervenció 

didàctica. 

 % de dones que 

es treballen a 

l’aula. 

 % de 

modificacions 

en el llenguatge. 

 Memòries 

anuals del que 

s’ha treballat. 

 % de 

participació del 

Consell Escolar. 

Mètode d’actuació 

  Campanya 

intercicle de 

llenguatge no 

sexista. 

 Plans, projectes i 

programes 

trimestrals i 

anuals amb 

perspectiva de 

gènere. 

 Professor o 

professora 

responsable de la 

mediació i la 

coeducació. 

 Modificar els 

patis i espais 

comuns de forma 

no excloent. 

 Desenvolupar 

objectius de 

l’Agenda 2030 per 

a treballar la 

inclusió, la 

igualtat i tots els 

altres problemes. 

 Desenvolupar 

premis anuals de 

reconeixement de 

tasques 

  1
r. trim

estre 
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coeducatives al 

centre. 
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Mesura 3 

Fomentar el 

canvi de les 

relacions de 

gènere formant 

l’alumnat en 

l’autonomia 

personal. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. de tasques 

domèstiques 

treballades a 

l’aula. 

 Treball amb les 

actituds i 

relacions 

socials. 

 Enfrontar 

responsabilitats 

que puguen 

sorgir a l’aula i 

amb la família. 

Mètode d’actuació 

 Aplicar les 

mesures 

necessàries per a 

garantir que 

l’alumnat 

adquirisca els 

coneixements i 

habilitats 

necessàries per a 

respondre a les 

responsabilitats 

familiars. 

 Crear un disseny 

de currículum 

inclusiu amb 

continguts i 

activitats dirigides 

a visibilitzar la 

contribució de les 

dones al 

desenvolupament 

de la societat. 

 Dotar al centre 

educatiu de 

materials 

curriculars de 

suport. 

 Promocionar el 

treball en grup. 

   1
r. trim

estre 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

146 
 

Mesura 4 

Continuar amb 

la 

commemoració 

del Dia 

Internacional 

de la Dona en 

l’àmbit 

municipal i en 

l’àmbit 

educatiu, amb 

activitats per a 

tot l’alumnat i 

per als 

col·lectius 

d’Aielo de 

Malferit. 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 Nre. d’alumnes 

participants. 

 Nre. professorat 

participants 

Mètode d’actuació 

 Celebrar els dies 

commemoratius 

al centre escolar. 

 Realitzar 

programes i 

tallers familiars. 

 Realitzar 

activitats de 

cooperació amb 

l’alumnat. 

2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

 2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

2
n

. i 4
t. trim

e
stre

s 

 

d.  Àrea de Cultura, Ciència i Esports 

La situació de discriminació cap a les dones que encara persisteix en la nostra societat troba 

la seua arrel en l'herència cultural, que ha respost, única i exclusivament, a uns patrons 

androcèntrics en els quals el paper assignat a la dona s'ha vist postergat a un segon pla, 

relegant el seu protagonisme a l'àmbit del privat, del domèstic. 

L’esport i sobretot els jocs d’equip, són una part important de les nostres vides, ja siguem 

espectadors o participants. La moda actual va relacionada amb el físic. La gent vol veure’s 

bé, jove, atlètica i saludable. Però, si ens fixem més en el valor subjacent i el propòsit dels 

esports i els jocs, i això inclou els jocs de xiquets i xiquetes, es fa evident que tots els esports 

s’han desenvolupat com a mitjà d’ensenyament d’aptituds necessàries per a la vida, i en cap 

moment s’han diferenciat per sexes, açò últim ho ha transformat la cultura. 
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OBJECTIU GENERAL 

Fomentar la participació de les dones en el desenvolupament cultural, científic i esportiu 

del municipi d’Aielo de Malferit.  

 

 
 11 de febrer: Dia Internacional de les Dones i les Xiquetes en la Ciència 
 27 de març: Dia Mundial del Teatre 
 6 d’abril: Dia Internacional de l’Esport pel Desenvolupament i la Pau 
 23 d’abril: Dia Mundial del Llibre i dels Drets d’Autor 
 29 d’abril: Dia Internacional de la Dansa 
 16 d’octubre: Dia de les Escriptores 
 10 de novembre: Dia Mundial de la Ciència per a la Pau i el Desenvolupament 

 

 

EIX 4: CULTURA, CIÈNCIA I ESPORTS 

Objectiu estratègic 1 

Impulsar la igualtat de gènere en la ciència i la cultura. 

Àrees implicades: Igualtat, Cultura, Festes, Associacionisme, 

Turisme i Educació 

2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 
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Mesura 1 

Introduir la 

perspectiva de 

gènere en la 

programació cultural 

municipal. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. 

d’exposicions 

organitzades. 

 Nre. de dones 

les obres de les 

quals són 

representades. 

 % de dones i 

homes 

assistents a les 

activitats 

programades. 

Mètode d’actuació 

 Exposicions d’arts 

plàstiques. 

 Exposició de 

fotografies. 

 Exposició de dones 

científiques. 

 Programes per a 

treballar als centres 

educatius o amb les 

associacions. 

 Projectes per a 

associacions de 

dones sobre la 

cultura i el 

reciclatge. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 2 

Potenciar el 

desenvolupament 

cultural i artístic de 

les dones, 

mitjançant 

actuacions 

específiques 

dirigides a promoure 

l’associacionisme i la 

sororitat. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. de 

mesures de 

foment 

adoptades. 

 Nre. d’artistes 

beneficiades. 

Mètode d’actuació 

 Crear associacions 

de dones al món 

artístic. 

 Fomentar la creació 

de grups locals i/o 

comarcals de dones 

que pertanyen al 

món cultural. 

 Promoure la creació 

d’un llibre de cuina, 

relats autòctons del 

municipi, llegendes, 

etc. 

 Crear clubs de lectura 

per a promoure la 

literatura femenina. 

 Tallers 

d’empoderament i 

autoestima. 

 Tallers de pintura, 

costura, balls, etc. 

 Tallers de fotografia i 

vídeo. 

 Concerts de dones 

amb obres escrites 

per dones. 

A
n

u
al 

 A
n

u
al 

 A
n

u
al 

 A
n

u
al 
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Mesura 3 

Donar a conéixer als 

infants les tasques 

d’artesania de les 

persones majors i 

realitzar tallers 

intergeneracionals. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 % de dones 

participants. 

 % d’homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar tallers 

d’infants i gent 

major que els 

ensenyen les 

tasques d’artesania. 

 2
n

. trim
e

stre 

 2
n

. trim
e

stre 

Mesura 4 

Revisar la 

programació cultural 

que s’ofereix, per a 

evitar que es 

desenvolupe 

qualsevol activitat 

que puga ser 

discriminatòria o 

sexista. 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

 Revisió de la 

programació. 

 Cooperació 

entre els agents 

encarregats de 

la programació 

per tal 

d’eliminar les 

desigualtats en 

la cultura i les 

festes. 

Mètode d’actuació 

 Revisió de les 

programacions 

anuals. 

A
n

u
al 

 A
n

u
al 

 A
n

u
al 

 A
n

u
al 
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Mesura 5 

Crear un espai a la 

biblioteca municipal 

amb bibliografies, 

estudis de gènere i 

literatura amb 

temàtica d’igualtat i 

literatura escrita per 

dones. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. de 

recursos 

bibliogràfics 

adquirits per a 

la biblioteca.  

Mètode d’actuació 

 Estant violeta a la 

biblioteca municipal. 

 Crear un espai 

infantil i juvenil a la 

biblioteca lliure de 

literatura sexista i 

amb llenguatge 

inclusiu i diversificat. 

 1
r. trim

estre 

A
n

u
al 

 A
n

u
al 

 

Mesura 6 

Visibilitzar les 

aportacions de les 

dones a través de la 

història, i també en 

les arts, les ciències i 

la cultura, a través 

de la promoció en 

diferents formats. 

Indicadors 

mesura 6 

 Nre. de 

difusions 

realitzades. 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de 

jornades 

realitzades. 

 % de dones i 

homes que 

difonen la 

informació. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar una distinció 

per a dones 

aieloneres que 

destaquen per la seua 

tasca social i laboral. 

 Realitzar campanyes a 

les xarxes socials. 

 Realitzar exposicions i 

jornades. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 7 

Donar a conéixer el 

paper de la dona 

valenciana i de la 

dona d’Aielo de 

Malferit en la 

història i visibilitzar-

la. 

 

Indicadors 

mesura 7 

 Nre. de dones 

exposades i 

treballades. 

 Nre. 

d’exposicions. 

 Nre. de 

persones 

assistents. 

 % d’homes i 

dones que 

participen. 

 

Mètode d’actuació 

 Exposicions de la 

cultura valenciana i de 

la importància de la 

dona en la societat. 

 Treballs als centres 

educatius sobre el 

paper de la dona 

valenciana. 

 Realitzar concursos 

amb la població de 

dones del municipi 

que han participat i 

viscut en moments 

històrics i la seua 

aportació. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

 

EIX 4: CULTURA, CIÈNCIA I ESPORTS 

Objectiu estratègic 2 

Facilitar l’accés de les dones i xiquetes a la pràctica de l’esport. 

Àrees implicades: Igualtat, Esports i Urbanisme 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 
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Mesura 1 

Vetlar perquè en les 

activitats esportives 

promocionades des 

de  l’Ajuntament i els 

serveis esportius 

municipals no es 

produïsquen 

discriminacions de 

gènere i s’atenguen 

les necessitats 

esportives de les 

dones. 

Indicadors 

mesura 1 

 % d’homes i 

dones que 

formen part 

del personal 

en l‘entitat 

esportiva. 

 % de 

subvencions 

concedides a 

escoles i 

entitats 

esportives 

que 

respecten el 

principi 

d’igualtat. 

Mètode d’actuació 

 Paritat a l’entitat 

esportiva. 

 Dotar d’informació i 

subvencions a les 

entitats esportives que 

respecten el principi 

d’igualtat. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Revisar els espais i 

els usos de les 

instal·lacions 

municipals per a 

garantir que siguen 

accessibles i 

inclusius. 

Indicadors 

mesura 2 

 % de 

desigualtats 

detectades. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Revisar els espais 

municipals esportius. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Valorar i fomentar la 

formació en igualtat 

del personal 

contractat per a 

realitzar l’esport 

municipal.  

 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. 

d’accions 

formatives 

realitzades. 

 % de dones i 

homes 

assistents i 

lloc que 

ocupen. 

Mètode d’actuació 

 Curs formatiu de 

prevenció de la VG en 

l’esport. 

 Tallers d’esport i 

perspectiva de gènere. 

 A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Promoure la 

participació de 

dones en les 

diferents activitats 

esportives del 

municipi.   

 

 

 

 

 

 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. de 

competicions 

i activitats 

esportives 

mixtes 

organitzades. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Rutes de senderisme. 

 Campionats de 24 h 

mixtos. 

 Rutes ciclisme mixtes. 

 Carreres mixtes. 

 Competicions de pàdel i 

tenis. 

 Rutes de marxa nòrdica. 

 Activitats d’escalada. 

 Tallers de taitxí i ioga. 

 2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 5 

Establir xarxes de 

col·laboració amb el 

Consell Valencià de 

l’Esport i les 

federacions 

autonòmiques per al 

desenvolupament 

d’actuacions de 

foment de l’esport 

femení. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. 

d’actuacions 

realitzades. 

 Nre. de dones 

practicant 

esports. 

 % de dones i 

homes 

esportistes 

per disciplina. 

 Evolució. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar convenis de 

col·laboració amb les 

entitats autonòmiques. 

 Promoure el municipi 

per a realitzar activitats 

esportives a nivell local, 

comarcal, autonòmic i 

fins i tot estatal. 

 A
n

u
al 

 A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 6 

Difondre models de 

dones esportistes a 

tots els nivells de 

competició i 

disciplina esportiva. 

Indicadors 

mesura 6 

 Nre. 

d’accions de 

difusió 

impulsades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Exposicions 

fotogràfiques. 

 Difusió a través de les 

xarxes socials. 

 Realitzar un homenatge 

a totes les dones 

esportistes de la 

població i entorns. 

4
t. trim

e
stre 

 4
t. trim

e
stre 
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Mesura 7 

Incloure la 

perspectiva de 

gènere en les rutes 

turístiques i culturals 

d’Aielo de Malferit. 

 

 

 

 

 

Indicadors 

mesura 7 

 Nre. de rutes 

turístiques i 

culturals 

programades 

amb 

perspectiva 

de gènere. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Reivindicació turística 

en clau de gènere. 

 Patrimoni explicat en 

femení. 
  1

r. trim
estre 

 

Mesura 8 

Promoure hàbits de 

vida saludables 

mitjançant l’exercici 

físic i l’esport. 

 

 

 

Indicadors 

mesura 8 

 Nre. de rutes 

dissenyades. 

 Nre. de dones 

participants. 

 Nre. d’homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Jornades de foment de 

la vida saludable. 

 Coneixement de 

l’entorn. 

 Crear un teixit de xarxes 

socials esportistes i de 

sororitat. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

 

 

e.  Àrea d’Ocupació i Conciliació 

Encara que les dones han mostrat la seua decidida voluntat de participar en el mercat laboral 

i han constituït la principal font de creixement en els últims anys, avui dia les taxes de 

desocupació femenina continuen sent més altes que les masculines, les dones cobren menys 

que els homes pel mateix treball, continuen existint dificultats en l’accés per part de les 

dones a determinades professions "masculinitzades", les dones ocupen la major part de 

l’ocupació temporal i ocupacions a mitja jornada i continuen sent les que menys 
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promocionen en les seues empreses. Per tant, la bretxa d’ocupació persisteix, a causa de la 

diferent posició d’homes i dones en el mercat de treball. 

Quant a l’ocupació per compte propi o autoocupació, s’ha convertit en una opció cada 

vegada més utilitzada per les dones, encara que continuen trobant-hi obstacles, ja que les 

seues empreses es concentren en sectors determinats, tenen més dificultats per al 

finançament i no compten amb representació en les organitzacions empresarials. 

 

Però la igualtat no s’aconsegueix només amb la incorporació de les dones al mercat laboral, 

perquè en estreta relació amb la seua participació econòmica, es troba la política de 

conciliació, entesa en el més ampli sentit del terme: com fer compatible des de la 

corresponsabilitat, el treball remunerat i la família. 

 

Hem de reforçar la formació, l’accés a l’ocupació, tant per compte propi com aliena, i millorar 

les condicions d’ocupabilitat especialment en termes de conciliació, a fi de promoure una 

major participació econòmica de la dona. 

 

La necessitat de conciliar la vida familiar i laboral és cada dia més significativa per a la 

societat: el protagonisme que la dona ha anat adquirint en la vida pública exigeix que des del 

propi Estat es configure un sistema que contemple les noves relacions sorgides, i una nova 

manera de cooperació i compromís entre dones i homes que permeten un repartiment 

equilibrat de responsabilitats en la vida familiar. 

 

No cap en el moment actual una altra consideració sobre la conciliació de la vida familiar i 

laboral a banda de la consideració que es tracta d’un assumpte que concerneix d’igual forma 

a la unitat familiar i a la societat en general. Ha de concebre’s definitivament la idea que ja 

no és “un assumpte només de les dones”. 

OBJECTIU GENERAL 
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Afavorir les relacions laborals en igualtat de tracte i d’oportunitats de dones i homes en 

el teixit productiu del municipi d’Aielo de Malferit. 

 

 
 22 de febrer: Dia de la Igualtat Salarial 
 28 d’abril: Dia Mundial de la Seguretat i Salut en el Treball 
 22 de juliol: Dia Internacional del Treball Domèstic 
 19 de novembre: Dia Internacional de la Dona Emprenedora 

 

 

EIX 5: OCUPACIÓ I CONCILIACIÓ 

Objectiu estratègic 1 

Fomentar l’ocupabilitat de les dones d’Aielo de Malferit. 

Àrees implicades: Economia, Igualtat i Serveis Socials 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4
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Mesura 1 

Incloure la 

diversificació 

professional en els 

programes de treball 

que incloguen 

itineraris formatius, 

per tal d’eliminar la 

important segregació 

horitzontal existent 

al mercat laboral del 

municipi. 

 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. de 

programes de 

treball amb 

itineraris 

formatius que 

inclouen la 

diversificació 

professional. 

 Nre. de dones 

que accedeixen 

a treballs 

masculinitzats, a 

través de 

programes de 

treball. 

Mètode d’actuació 

 Xarrades, tallers i 

cursos formatius 

per a obrir el món 

laboral a la 

diversificació 

professional sense 

atendre raons de 

sexe. 

 Impartir les 

activitats en horari 

laboral adequat 

perquè puguen 

assistir el major 

nombre de 

persones. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 2 

Introducció d’accions 

positives en l’accés 

de les dones a la 

formació dirigida al 

desenvolupament 

d’activitats 

professionals 

masculinitzades en 

què existeix oferta de 

treball. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. d’accions 

positives 

introduïdes. 

 Nre. de dones 

que accedeixen 

a la formació 

sobre 

professions 

masculinitzades. 

 % de dones i 

homes 

participants que 

aconsegueixen 

un treball. 

 Evolució de les 

mesures. 

Mètode d’actuació 

 Obrir les places 

municipals a  tota 

la població sense 

atendre a raons de 

sexe. 

 Existència de 

paritat en els llocs 

de treball 

feminitzats i 

masculinitzats. 

 Realitzar cursos i 

tallers formatius 

per a tota la 

població. 

 4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

Mesura 3 

Visibilitzar a dones 

que desenvolupen 

tradicionalment 

oficis masculinitzats i 

a homes que 

desenvolupen oficis 

tradicionalment 

feminitzats en 

programes, jornades 

i fires de treball i 

empoderament. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. 

d’actuacions de 

visibilització. 

 % de dones i 

homes 

assistents o 

participants en 

programes, 

jornades, fires 

de treball i 

empoderament. 

Mètode d’actuació 

 Lliurar premis 

anuals. 

 Comunicar a través 

de les xarxes 

socials la 

importància i la 

tasca que 

desenvolupen 

aquestes dones a la 

societat. 

 Sem
estral 

Sem
estral 

Sem
estral 
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Mesura 4 

Promoure mesures i 

ajudes de caire 

municipal per a 

estimular la 

contractació de les 

dones. 

 

 

 

 

 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. de dones 

ateses. 

 Nre. de dones 

que 

aconsegueixen 

la inserció 

laboral. 

Mètode d’actuació 

 Crear un canal 

informatiu continu a 

les xarxes socials de 

l’Ajuntament on 

s’informe de tots els 

llocs de treball. 

 Obrir borses de 

treball per àmbits 

perquè tots tinguen 

l’oportunitat 

d’accedir al lloc de 

treball. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 5 

Difondre l’ús de les 

tecnologies de la 

informació i la 

comunicació als 

diferents col·lectius 

de dones. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. de tallers i 

cursos formatius 

realitzats. 

 % d’assistents. 

Mètode d’actuació 

 Impartir tallers i 

cursos formatius 

sobre noves 

tecnologies i la 

importància d’estar 

connectat. 

 Impartir les activitats 

en horaris adequats 

perquè puguen 

assistir el major 

nombre de 

persones. 

 4
t. trim

e
stre 

1
r. trim

estre 

2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 6 

Desenvolupar 

itineraris d’inserció 

professional amb 

col·lectius de dones, 

a través de projectes 

i programes.  

Indicadors 

mesura 6 

 Nre. de  

programes, 

tallers i cursos 

formatius 

realitzats. 

 % d’assistents. 

Mètode d’actuació 

 Dissenyar una guia 

informativa. 

 Impartir tallers i 

cursos formatius 

sobre noves 

tecnologies i la 

importància d’estar 

connectat. 

 A través del canal de 

les xarxes socials 

informar a totes les 

dones de la població. 

 3
r. trim

estre 

  

 

EIX 5: OCUPACIÓ I CONCILIACIÓ 

Objectiu estratègic 2 

Donar suport a les iniciatives emprenedores de les dones d’Aielo de Malferit. 

Àrees implicades: Hisenda, Igualtat, Empresaris i Industria 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 
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Mesura 1 

Desenvolupar un 

programa de 

suport a les dones 

emprenedores del 

municipi, que 

tinga en compte 

les seues 

necessitats i 

inquietuds i les 

oriente sobre 

models productius 

innovadors, 

sectors emergents 

i iniciatives 

emprenedores de 

desenvolupament 

sostenible. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. de 

programes de 

suport a dones 

emprenedores 

posats en 

marxa. 

 Nre. de dones 

participants 

en els 

programes. 

 Nre. 

d’iniciatives 

emprenedores 

resultants. 

Mètode d’actuació 

 Tallers formatius i 

d’emprenedoria. 

 Tallers de les claus per a 

l’èxit. 

 Atendre les necessitats de 

conciliació laboral i 

familiar. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

164 
 

Mesura 2 

Difondre històries 

d’èxit de dones 

emprenedores en 

sectors 

masculinitzats. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. 

d’històries 

d’èxit difoses i 

formats 

utilitzats. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Casos d’èxit en empreses 

amb perspectiva de gènere 

(Coca-Cola, Ikea, Orange, 

Mahou, San Miguel, etc.). 

 Carlota Mateos: Promoure 

la demanda de menjars 

ecològics. 

 Elena Ibáñez: Adaptació 

formativa als treballs del 

futur. 

 Esther Borao: robòtica per 

a tots i totes. 

 Pepita Marín: l’art global 

de teixir. 

 Dones nacionals i 

internacionals. 

 Dones de la Comunitat 

Valenciana. 

 Dones de la Vall d’Albaida. 

 Dones d’Aielo de Malferit. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Facilitar a les 

dones 

empresàries i 

emprenedores, en 

especial a les 

dones 

cooperativistes i 

d’altres entitats 

del sector de  

l’economia social, 

informació sobre 

convocatòries 

d’ajudes nacionals 

i europees i sobre 

finançament 

mitjançant 

microcrèdits. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. d’accions 

formatives 

desenvolupad

es. 

 Nre. de dones 

informades. 

 Nivell de 

satisfacció de 

les usuàries 

amb la 

informació 

obtinguda. 

 Nre. de dones 

que obtenen 

ajudes 

nacionals i 

europees i el 

finançament 

mitjançant 

microcrèdits. 

Mètode d’actuació 

 Tarifa reduïda a nous 

autònoms. 

 Subvencions i 

assessorament de l’Institut 

de la Dona en l’àmbit de la 

Conselleria d’Ocupació. 

 Microcrèdits,  Ministeri 

d’Igualtat. 

 Projecte Innovatia 8.3. 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 4 

Promoure una 

jornada de 

formació dirigida a 

dones per a 

fomentar la seua 

participació activa 

en l’àmbit laboral i 

com a 

emprenedores.  

 

 

 

 

 

Indicadors 

mesura 4 

 Nre. de tallers 

realitzats. 

 % de dones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Les tres claus de les dones 

exitoses. 

 Corresponsabilitat familiar. 

 Conciliació familiar i laboral. 

 La gestió del teu temps. 

 Troba el camí al món 

laboral. 

 Emprendre en femení. 

 La felicitat dels treballadors 

millora la conciliació. 

 Les relacions laborals. 

 Enneagrama, coneix la teua 

personalitat i aplica-la al teu 

treball. 

   2
n

. trim
e

stre 

 

EIX 5: OCUPACIÓ I CONCILIACIÓ 

Objectiu estratègic 3 

Fomentar una cultura de corresponsabilitat en tots els àmbits. 

Àrees implicades: Igualtat, Economia i Alcaldia 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Mesura 1 

Promoure la 

realització 

d’activitats, 

seminaris i xarrades 

de sensibilització i 

participació en 

matèria de 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. 

d’accions de 

sensibilització 

realitzades. 

 Nre. de 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Crear campanyes de 

sensibilització des de 

les AMPA i centres 

educatius. 

 Participar activament 

en les activitats que 

realitzen els centres 

 3r. 

tri

me

str

e 

3r. 

tri

me

str

e 

3r. 

tri

m

est

re 
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corresponsabilitat i 

conciliació de la vida 

personal i 

professional.  

 

 % de dones i 

homes 

assistents. 

educatius, les AMPA, i 

des del consistori. 

 Prestar els serveis 

necessaris per a 

desenvolupar les 

activitats. 

Mesura 2 

Donar a conéixer el 

Protocol de Mobilitat 

per a funcionàries 

víctimes de violència 

de gènere de 

l’Administració 

pública.  

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. 

d’accions de 

sensibilització 

realitzades. 

 Nre. de 

participants. 

 % de dones i 

homes 

assistents. 

Mètode d’actuació 

 Difusió de les mesures 

de seguretat i mobilitat. 

3
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

Mesura 3 

Implicar a col·lectius 

com les dones 

migrants o dones 

d’ètnia gitana en el 

disseny de polítiques 

específiques del 

municipi.  

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. 

d’accions de 

sensibilització 

realitzades. 

 Nre. de 

participants. 

 % de dones i 

homes 

assistents. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar tallers, 

xarrades i cursos 

formatius per a 

promoure la 

participació. 

 Fomentar 

l’associacionisme entre 

les persones migrants 

per tal d’aconseguir 

millores. 

 1
r. trim

estre 

 1
r. trim

estre 

 

EIX 5: OCUPACIÓ I CONCILIACIÓ 

Objectiu estratègic 4 
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Promoure models de gestió de la vida familiar igualitaris i implicar els homes en les tasques 

domèstiques i de cura. 

Àrees implicades: Igualtat i Educació  2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Encetar una 

campanya 

divulgativa que 

fomente la 

implicació dels 

homes en les 

tasques 

domèstiques i en 

la cura, i que pose 

en qüestió els rols 

tradicionals 

assignats a homes 

i dones. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre.  de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Disseny de la campanya 

“Tu també aportes”. 

 1
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

1
r. trim

estre 
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Mesura 2 

Posar en marxa 

un programa en 

els centres 

educatius que 

forme menuts, 

adolescents i 

adults en 

l’exercici de 

tasques 

domèstiques i de 

cura i que 

promoga 

l’autonomia i la 

responsabilitat en 

el si de la família.  

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. de 

programes 

pioners 

posats en 

marxa 

 % de dones i 

homes 

participants. 

Mètode d’actuació 

 Programes d’autonomia. 

 Programes de tasques 

domèstiques. 

 Cursos i tallers sobre la 

importància de les tasques 

domèstiques conjuntes. 

 1
r. trim

estre 

 1
r. trim

estre 

 1
r. trim

estre 

 

 

 

f.  Àrea d’Administració Local Interna i Transversalitat 

Les administracions públiques s’organitzen en estructures verticals fortament formalitzades 

i definides per sistemes tècnics especialitzats i complexos, com poden ser la sanitat, 

l’urbanisme, l’educació, la defensa, la seguretat, etc. Cada cop més sovint, però, apareixen 

objectius polítics i socials, referències territorials o segments de població que forcen el sector 

públic a adoptar visions, òptiques de treball o referències estructurants de la seua 

intervenció que no s’ajusten a les divisions clàssiques d’organització i que requereixen noves 

respostes organitzatives o noves formes de treball. Al llarg del temps s’han anat generant 

instruments o dissenys organitzatius que han permés, amb més o menys fortuna i gairebé 

sempre de manera insuficient, trobar respostes a aquests nous reptes organitzatius. 

OBJECTIUS GENERAL 
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Incorporar el principi d’igualtat d’oportunitats i de tracte així com un llenguatge no 

sexista, i incrementar l’empoderament de la dona en l’Ajuntament d’Aielo de Malferit. 

 

EIX 6: ADMINISTRACIÓ LOCAL INTERNA I TRANSVERSALITAT 

Objectiu estratègic 1 

Enfortir la transversalitat de gènere en l’administració local del municipi. 

Àrees implicades: Totes les àrees 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Mesura 1 

Adoptar un 

enfocament de gènere 

de manera 

programada en tots els 

plans, programes, 

reglaments municipals 

i qualsevol altre 

document estratègic 

de naturalesa 

municipal. 

Indicadors mesura 

1 

 Nre. de plans, 

programes, 

reglaments i altres 

documents de 

naturalesa 

municipal que 

incorpore 

l’enfocament de 

gènere i % que 

representen sobre 

el total. 

Mètode d’actuació 

 Pla d’Igualtat 

d’Oportunitats de 

dones i homes. 

 Protocol d’actuació 

davant la VG. 

 Adaptació 

d’ordenances 

municipals amb 

perspectiva de gènere. 

 Manifest i mocions 

amb perspectiva de 

gènere. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 2 

Potenciar la 

perspectiva de 

gènere en la 

comunicació 

institucional, tant en 

la imatge 

corporativa com en 

els materials que 

s’editen, que 

utilitzaran 

llenguatge, imatges i 

contingut no sexista i 

inclusiu. 

Indicadors mesura 

2 

 Imatge 

institucional 

inclusiva. 

 Nre. de logotips 

inclusius. 

 Nre. de cursos 

formatius en 

perspectiva de 

gènere i 

llenguatge 

inclusiu. 

 % de dones i 

homes assistents 

als cursos. 

 Nre. de guies 

elaborades amb 

comunicació 

inclusiva. 

 

Mètode d’actuació 

 Imatge institucional 

amb contingut 

inclusiu. 

 Logotips corporatius 

per a totes les 

regidories amb 

disseny inclusiu. 

 Cursos formatius 

sobre llenguatge 

inclusiu i no sexista per 

a tot el personal de 

l’Ajuntament. 

 Revisió dels 

documents 

administratius que van 

dirigits a la població. 

 Elaboració de guies 

amb comunicació 

inclusiva. 

 Utilització d’imatges i 

llenguatge no sexistes 

en les xarxes socials. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Difondre i treballar 

en la sensibilització 

del personal de la 

plantilla de 

l’Ajuntament per tal 

d’integrar els 

objectius d’aquest 

pla en el 

desenvolupament 

de les seues 

funcions. 

Indicadors mesura 

3 

 Nre. de cursos, 

tallers i 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de persones 

assolides. 

 Contingut sobre la 

igualtat difós.  

Mètode d’actuació 

 Curs bàsic d’igualtat. 

 Curs d’igualtat en el 

treball. 

 Tallers de llenguatge 

inclusiu en l’àmbit 

laboral. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Presentar el I Pla 

d’Igualtat 

d’Oportunitats de 

Dones i Homes 

d’Aielo de Malferit a 

totes les àrees 

municipals i a la 

ciutadania, amb 

actuacions en totes 

les regidories. 

Indicadors mesura 

4 

 Nre. d’actuacions 

desenvolupades. 

 Nre. de regidories, 

àrees i personal 

municipal 

compromès amb 

el Pla. 

 Nre. de persones, 

entitats i altres 

grups assolits. 

Mètode d’actuació 

 Actuacions de les 

diferents regidories 

amb perspectiva de 

gènere. 

 Fer partícips a tota la 

població, personal de 

l’ajuntament i turistes. 

 Fer partícips a les 

empreses que hi ha a 

la població i a les 

diferents associacions.  

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 5 

Crear una Comissió 

d’Igualtat per a la 

supervisió i 

coordinació del Pla 

d’Igualtat. 

Indicadors mesura 

5 

 Nre. de reunions. 

 Format de 

comunicació per 

als participants. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 

Mètode d’actuació 

 Constitució i reunions 

de la Comissió 

d’Igualtat. 

 Difusió de la Comissió a 

tota la població. 

 Difusió de les tasques i 

l’ús de la comissió. 

 Seguiment i avaluació 

del Pla. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

Mesura 6 

Visibilitzar a dones i 

homes, de manera 

equilibrada, en actes 

públics, jurats, 

comissions, etc. 

Indicadors mesura 

6 

 % de dones i 

homes 

participants en 

actes públics, 

comissions i 

jurats. 

Mètode d’actuació 

 Paritat en la 

composició. 

 Paritat en la 

contractació. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 7 

Donar difusió a totes 

les actuacions de 

l’Ajuntament en 

matèria d’igualtat 

d’oportunitats. 

 

Indicadors mesura 

7 

 Nre. d’accions de 

difusió 

impulsades. 

 Nre. de persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Utilitzar tots els mitjans 

necessaris (xarxes 

socials, web oficial, 

premsa, ràdio, 

televisió). 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 8 

Revisar la 

documentació 

interna, externa i de 

les xarxes socials que 

utilitza 

l’Ajuntament, per a 

eliminar-ne el 

llenguatge sexista. 

 

Indicadors mesura 

8 

 Documents de 

l’Ajuntament. 

 Nre. d’anàlisis i 

conclusions. 

 Incorporació de 

noves variables. 

 

Mètode d’actuació 

 Recollida de la 

documentació interna i 

externa de 

l’Ajuntament. 

 Preparar un informe 

d’anàlisi i 

recomanacions de les 

conclusions obtingudes. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 6: ADMINISTRACIÓ LOCAL INTERNA I TRANSVERSALITAT 

Objectiu estratègic 2 

Fomentar la necessitat de la igualtat en la empresa al municipi d’Aielo de Malferit. 

Àrees implicades: Totes les àrees 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Incloure en les 

bases de 

valoració per a 

la contractació 

d’empreses 

externes al 

consistori que 

aquestes 

disposen de Pla 

d’Igualtat 

d’empresa. 

Indicadors 

mesura 1 

 % de dones i 

homes que 

accedeixen 

a recursos 

utilitzant 

serveis 

municipals 

Mètode d’actuació 

 Revisió de les bases per a 

incloure-hi la valoració de 

disposar del Pla d’Igualtat a 

les empreses. 

4
t. trim

e
stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 2 

Incloure en les 

bases  per a la 

contractació 

del personal 

treballador de 

l’Ajuntament la 

formació en 

igualtat i contra 

la VG. 

 

Indicadors 

mesura 2 

 % de dones 

i homes 

que 

accedeixen 

a recursos 

utilitzant 

serveis 

municipals. 

Mètode d’actuació 

 Revisió de les bases per a 

incloure-hi la valoració de la 

formació en igualtat i contra la 

VG. 
4

t. trim
e

stre 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

 

 

g.  Àrea d’Atenció a la Diversitat i Salut Integral 

El resultat d’atendre la diversitat és fonamentalment construir col·lectivament un fort sentit 

d’esperança. És construir la base d’una forta cultura col·laborativa a l’interior i a l’exterior 

del consistori i entre tota la ciutadania. Les corporacions locals que opten per la inclusió, 

poden i han de tindre moltes tasques a realitzar perquè aquesta esperança no decaiga. En 

primer lloc, han de seguir el mateix patró que es demana als centres escolars compromesos 

amb la inclusió: entrar en processos de reflexió contínua que els obliguen a pensar i buscar 

la relació entre els seus valors declarats i les seues polítiques i pràctiques. I una forma inicial 

per a començar aquest procés de supervisió és fer passar els seus plans d’acció i activitats 

per la següent pregunta: són realment per a tots i totes? 

OBJECTIU GENERAL 

Promoure una atenció a la diversitat des d’una perspectiva inclusiva en totes les àrees de 

l’Ajuntament. 
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 1 de març: Dia contra la Discriminació  
 21 de març: Dia Internacional de l’Eliminació de la Discriminació Racial  
 17 de maig: Dia Internacional contra l’Homofòbia, la Transfòbia i la Bifòbia  
 21 maig: Dia Mundial de la Diversitat Cultural per al Diàleg i el Desenvolupament  
 28 de juny: Dia Internacional de l’Orgull LGTBI  
 16 de novembre: Dia Internacional per la Tolerància 

 

 

EIX 7: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SALUT INTEGRAL 

Objectiu estratègic 1 

Sensibilitzar la població respecte de tots els tipus de diversitat existents al municipi d’Aielo 

de Malferit. 

Àrees implicades: Igualtat, Educació, Sanitat i Joventut 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

Mesura 1 

Sensibilitzar i 

formar sobre 

tots els tipus de 

diversitat 

existents 

(cultural, ètnica, 

lingüística, 

biològica, sexual 

i funcional). 

Indicadors 

mesura 1 

 Factors que 

intervenen en 

la diversitat. 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 Nre. de 

campanyes de 

sensibilització 

realitzades. 

Mètode d’actuació 

 Visibilitzar aquests col·lectius 

i associacions. 

 Organitzar campanyes de 

sensibilització per a la 

població. 

 Adquirir material específic 

sobre les diferents 

diversitats. 

4
t. trim

e
stre 

1
r. i 2n

. trim
e

stre
s 

1
r. trim

estre 

1
r. i 2n

. trim
e

stre
s 
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Mesura 2 

Sensibilitzar la 

població d’Aielo 

de Malferit en 

matèria de 

diversitat sexual. 

 

Indicadors 

mesura 2 

 % de dones i 

homes 

participants. 

 Nre. de 

campanyes de 

sensibilització 

realitzades. 

Mètode d’actuació 

 Fer visible persones 

referents del col·lectiu 

LGTBIQ en diferents espais. 

 Promoure i visibilitzar la 

presència de persones trans i 

intersexe en  diferents 

àmbits. 

 Adquirir material específic 

sobre la diversitat sexual, 

corporal i de gènere. 

 Adquirir material específic 

sobre diversitat familiar per 

als centres educatius. 

4
t. trim

e
stre 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 

2
n

. trim
e

stre 

Mesura 3 

Prevenir, 

detectar i actuar 

en aquelles 

situacions que 

comporten 

qualsevol tipus 

de discriminació 

per raó 

d’orientació, 

identitat o 

expressió de 

gènere. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. de 

consultes 

ateses. 

 Nre. de 

problemes 

resolts. 

 Nivell de 

satisfacció de 

la població 

afectada. 

Mètode d’actuació 

 La regidoria d’Igualtat ha 

d’atendre els casos de 

LGTBIQfòbia. 

 Garantir atenció i suport 

personalitzat a les persones 

que patisquen qualsevol 

tipus de discriminació per 

raó de la seua orientació, 

identitat o expressió de 

gènere. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

178 
 

Mesura 4 

Desenvolupar 

campanyes 

d’educació 

afectivosexual i 

sensibilitzar la 

comunitat 

educativa en 

inclusió i 

diversitat. 

 

 

 

 

 

Indicadors 

mesura 4 

  Nre. de 

programes 

realitzats. 

 Nre. de tallers 

programats. 

 % de xiquets i 

xiquetes 

assolits. 

 % de mestres 

assolits. 

Mètode d’actuació 

 Taller Callem el xiuxiueig, en 

què es tracta la diversitat 

 Tallers de diversitat sexual. 

 Tallers de diversitat familiar. 
Sem

estral 

Sem
estral 

Sem
estral 

Sem
estral 

Mesura 5 

Donar a conéixer 

les diferents 

cultures que hi 

ha al municipi. 

Indicadors 

mesura 5 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de tallers 

i cursos de 

formació i 

alfabetització 

per a dones 

estrangeres. 

 % de dones 

participants. 

 Nre. de 

persones 

assistents. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar campanyes 

publicitàries a través de les 

xarxes per a treballar la 

inclusió cultural. 

 Tallers Interculturals per a 

treballar i fer partícips les 

diferents cultures del 

municipi. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 
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EIX 7: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SALUT INTEGRAL 

Objectiu estratègic 2 

Millorar el coneixement de la situació i les necessitats de les dones en risc o en situació de 

vulnerabilitat social. 

Àrees implicades: Igualtat, Sanitat i Serveis Socials 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Atendre 

necessitats 

concretes de les 

dones en risc o 

situació de 

vulnerabilitat 

integrant les 

necessitats 

expressades per les 

associacions. 

Indicadors mesura 

1 

 Nre. de consultes 

ateses. 

 Nre. de 

problemes 

resolts. 

 Nivell de 

satisfacció de les 

dones usuàries. 

Mètode d’actuació 

 Serveis d’assistència 

social personalitzats. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 2 

Conéixer la situació 

socioeconòmica i 

les necessitats de 

les dones majors de 

65 anys que viuen 

soles, atés que és 

un dels sectors de 

població amb 

major risc de 

privació de 

necessitats 

bàsiques. 

Indicadors mesura 

2 

  Nre. de informes 

realitzats. 

 Necessitats 

detectades. 

Mètode d’actuació 

 Serveis d’assistència 

social personalitzats. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 3 

Treballar perquè 

Aielo de Malferit 

siga un municipi 

accessible, tenint 

en compte les 

ajudes que 

necessiten les 

dones amb 

diversitat funcional 

per a poder portar 

una vida autònoma 

segons les seues 

pròpies demandes. 

Indicadors mesura 

3 

 Nre. d’actuacions 

realitzades. 

 Nre. de dones 

amb diversitat 

funcional 

consultades. 

 Nre. 

d’associacions i 

entitats 

involucrades. 

Mètode d’actuació 

 Serveis d’assistència 

social. 

 Informar els familiars 

de tots els serveis i 

ajudes que existeixen. 

Sem
estral 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

Mesura 4 

Millorar 

l’accessibilitat de 

les dones i homes 

amb diversitat 

funcional a totes les 

dependències 

municipals. 

 

Indicadors mesura 

4 

 Nre. de mesures 

adoptades. 

 % de edificis sense 

barreres 

arquitectòniques. 

Mètode d’actuació 

 Realitzar les 

adaptacions 

necessàries perquè 

tots els edificis públics 

tinguen accés per a 

persones amb 

discapacitat o 

diversitat funcional. 

Sem
estral 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

EIX 7: ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I SALUT INTEGRAL 

Objectiu estratègic 3 

Millorar l’estat de salut de les dones del municipi d’Aielo de Malferit des d’una òptica 

integral. 
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Àrees implicades: Igualtat i Sanitat 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4

 

Mesura 1 

Realitzar tallers 

sobre gènere i 

salut dirigits a 

dones i homes 

d’acord amb el 

seu cicle vital. 

Indicadors 

mesura 1 

 Nre. de 

tallers 

realitzats. 

 % de dones 

i homes 

assistents. 

 % de dones 

i homes 

ponents. 

Mètode d’actuació 

 Primers auxilis. 

 La SIDA i les malalties venèries 

 El sòl pelvià. 

 La menopausa i la 

menstruació. 

 La pròstata i la disfunció 

erèctil. 

 Aprendre les tècniques 

d’autoexploració mamària. 

 Risoteràpia i massatges. 

 Pilates. 

 Marxa nòrdica i marxes 

solidàries. 

 Empoderament sexual. 

 Psicodansa. 

 Les noves masculinitats. 

4
t. trim

e
stre 

4
t. trim

e
stre 

2
n

. trim
e

stre 

4
t. trim

e
stre 

Mesura 2 

Desenvolupar 

una campanya 

sobre autocura 

per a l’adopció 

de conductes i 

hàbits 

saludables. 

Indicadors 

mesura 2 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades

. 

 Nre. de 

dones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Càncer de mama. 

 Càncer de pròstata i disfunció 

erèctil. 

 Sol pelvià. 

 Menjar saludable. 

 Esports per a totes les edats. 

 Rutes de senderisme per a 

gent gran. 

 4
t. trim

e
stre 

2
n

. trim
e

stre 

4
t. trim

e
stre 
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Mesura 3 

Difusió dels 

drets sexuals i 

reproductius 

de les dones. 

Indicadors 

mesura 3 

 Nre. 

d’accions 

de difusió 

realitzades

. 

 Nre. de 

persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Campanyes en les xarxes 

socials. 

 Campanyes als centres de salut. 

 Campanyes des de Serveis 

Socials i regidoria d’Igualtat. 

A
n

u
al 

 A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

h.  Àrea d’Empoderament 

Aconseguir l’autonomia, l’apoderament i el lliure exercici dels drets de les dones és necessari 

per a garantir una igualtat d’oportunitats entre dones i homes. En aquesta línia és 

fonamental atendre la necessitat de la independència econòmica de les dones, contemplant 

tant el treball remunerat com el reproductiu i el destinat a les cures, que continua recaient 

fonamentalment en les dones. Per a això, els poders públics i en aquest cas els ajuntaments 

han d’afavorir polítiques que potencien la incorporació de les dones al mercat de treball, 

amb remuneracions no precàries i amb la garantia que es respecten els seus drets laborals, 

potenciant-se d’aquesta manera la seua autonomia econòmica. 

També es fa necessari potenciar la sensibilització i educació en igualtat per a l’eliminació dels 

estereotips i rols de gènere que permeten a les dones comptar amb les mateixes 

oportunitats de creixement personal i laboral que els homes; a més d’un major accés de les 

dones als itineraris de formació per a afavorir la seva especialització i les facilitats de la seua 

incorporació al mercat laboral. 

Així mateix, l’apoderament femení implica potenciar la seua participació en la vida pública 

del municipi i en la presa de decisió de l’organització d’aquesta. A més de fomentar 

l’associacionisme i la construcció de xarxes de suport mutu entre les dones, que permeten 

una major visibilització i conjuminar forces per a la reivindicació del lliure exercici dels seus 

drets. 
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En aquesta línia, és també important recordar que una de les principals conseqüències 

derivades de la violència de gènere és l’aïllament social de les víctimes. Poder comptar amb 

un important teixit associatiu que afavorisca la participació, el suport mutu, l’oci i la 

integració de les dones en el municipi és un dels recursos de major utilitat per a eliminar 

aquest aïllament i afavorir l’apoderament, autonomia i superació de la violència soferta. 

“El dominio masculino es quizás el más penetrante y tenaz sistema de poder que ha existido 

en la historia… porque es casi metafísicamente perfecto. Su punto de vista es la medida 

estándar de la objetividad, su particularidad se presenta como el significado de la 

universalidad, su fuerza es ejercida como consenso, su autoridad como participación, su 

control como la definición de legitimidad... El feminismo reclama la voz del silencio de las 

mujeres, la presencia de nuestra ausencia” (MacKinnon 1993)13. 

OBJECTIU GENERAL 

Corregir les situacions de desigualtat de les dones i promoure una socialització de gènere 

basada en la millora de les seues capacitats col·lectives i individuals. 

 

EIX 8: EMPODERAMENT 

Objectiu estratègic 1 

Difondre i sensibilitzar la població d’Aielo de Malferit sobre la importància de la 

participació social, política i empresarial de les dones per a la consecució de la igualtat real. 

Àrees implicades: Totes les àrees 2
0

2
1 

2
0

2
2 

2
0

2
3 

2
0

2
4 

                                                           
13 Citada en Murguialday Martínez, Clara (2006): Empoderamiento de las mujeres: conceptualización 

y estrategias, Ayuntamiento Vitoria-Gasteiz, pág. 4. Disponible en: https://bit.ly/2YQrkGs 

https://bit.ly/2YQrkGs
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Mesura 1 

Difondre i 

sensibilitzar la 

societat aielonera 

sobre la 

importància de la 

participació social, 

política i 

associacionista de 

les dones per a la 

consecució de la 

igualtat real. 

 

Indicadors mesura 

1 

 Nre. d’estudis 

realitzats. 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. d’activitats 

desenvolupades. 

 Nre. de persones 

assolides. 

 Nre. de persones 

assistents. 

Mètode d’actuació 

 Recollir informació 

quantitativa i 

qualitativa de la 

presència i 

participació de les 

dones en les 

associacions i partits 

polítics. 

 Difondre  a tota la 

població les 

necessitats actuals de 

les associacions de 

dones fent partícip la 

formació i la 

participació de 

l’associació de dones 

d’Aielo de Malferit.  

 Facilitar a xiquetes i 

dones joves 

l’aprenentatge 

d’habilitats i actituds 

no sempre garantides 

en els processos de 

socialització sobre 

lideratge, 

empoderament 

personal, 

autoafirmació, 

assertivitat, treball en 

equip, etc.  

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 2 

Promoure la 

presencia i 

participació de les 

dones en totes les 

àrees de 

l’ajuntament, 

associacions i 

col·lectius d’Aielo 

de Malferit. 

 

Indicadors mesura 

2 

 Nre. de plans i 

programes en 

què s’introdueix 

la perspectiva de 

gènere. 

 Nre. 

d’intervencions 

que s’adapten a 

les necessitats de 

les dones. 

Mètode d’actuació 

 Impulsar la 

implantació de 

mesures d’acció 

positiva que 

afavorisquen la 

participació 

equilibrada i/o 

paritària de les dones, 

especialment en els 

nivells de 

responsabilitat. 

 Proposar que 

l’organització de 

l’activitat política 

tinga en compte les 

necessitats i horaris 

de la vida familiar, 

donant valor a la 

cultura de la cura i la 

responsabilitat 

familiar.  

 Afavorir l’intercanvi i 

difondre entre les 

xiquetes i joves, 

models de dones amb 

responsabilitat 

empresarial i política. 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Donar suport i 

promoure la 

presència i 

participació de les 

dones en el teixit 

associatiu d’Aielo 

de Malferit. 

 

 

 

 

Indicadors mesura 

3 

  Nre.  de dones 

participants en 

òrgans de 

direcció. 

 Nre. de dones 

representades. 

 Nre. d’activitats 

realitzades. 

Mètode d’actuació 

 Incentivar en la 

concessió de 

subvencions la 

presència de dones en 

els òrgans de decisió de 

les associacions. 

 Donar suport a accions 

orientades a la 

promoció de la igualtat 

d’oportunitats, tant 

dins de les associacions 

com entre el seu públic 

de referència. 

 Dotar de suport tècnic i 

assessorar aquelles 

associacions que 

vulguen impulsar 

canvis en la seua 

organització per a 

facilitar la participació 

de dones.  

 Elaborar materials que 

orienten sobre la 

creació i gestió 

associativa orientant a 

grups de dones que 

vulguen constituir-se 

en associació. 

 Dissenyar accions 

formatives i 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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d’intercanvi cultural 

orientades a conéixer i 

integrar dones 

pertanyents a altres 

cultures. 

 Recollir i difondre 

periòdicament el 

treball i les activitats de 

les associacions de 

dones.  

 Difondre els recursos i 

serveis per 

associacions existents 

en els diferents 

departaments de 

l’Ajuntament i altres 

institucions.  

 Donar suport a 

l’organització i gestió 

de les xarxes 

d’associacions de 

dones, potenciant 

encontres entre 

associacions de dones 

de fora i dins del 

territori valencià.  

 

i. Àrea Dona i Medi Rural  

Partim de la premissa que les dones, i altres subjectes no hegemònics, pateixen una doble 

discriminació en el medi rural. El pla vol permetre la seua visibilització i empoderament, la 
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detecció de mancances, necessitats i expectatives; i alhora busca definir propostes 

encaminades a millorar-ne la qualitat de vida. 

OBJECTIU GENERAL 

Millorar la situació de les dones del medi rural com a motor de desenvolupament del 

municipi d’Aielo de Malferit. 

 

 
 15 d’octubre: Dia Internacional de les Dones Rurals  

 

 

EIX 8: DONA I MEDI RURAL 

Objectiu estratègic 1 

Millorar la capacitació dels agents econòmics i socials incidint en la importància de la 

inclusió de la perspectiva de gènere per a aconseguir un desenvolupament rural sostenible 

al terme d’Aielo de Malferit. 

Àrees implicades: Alcaldia 2
0

2
1

 

2
0

2
2

 

2
0

2
3

 

2
0

2
4
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Mesura 1 

Sensibilitzar la 

població en 

general sobre la 

situació diferencial 

de les dones del 

medi rural tant en 

relació als homes 

com a les dones 

del medi urbà, i 

difondre una 

imatge real i 

positiva de les 

dones que viuen i 

treballen en el 

medi rural. 

Indicadors mesura 

1 

 Nre. d’estudis 

realitzats. 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de persones 

assolides. 

Mètode d’actuació 

 Fer visibles les 

aportacions de les 

dones i del moviment 

associatiu de dones 

del medi rural a través 

de les xarxes socials i 

de campanyes de 

sensibilització. 

 Sensibilitzar els agents 

rellevants de la zona 

rural sobre la 

importància de la 

presència de les dones 

en els espais de poder 

i de presa de decisions. 

Sem
estral 

Sem
estral 

Sem
estral 

Sem
estral 

Mesura 2 

Promoure en 

l’àmbit rural 

models igualitaris 

de convivència i 

relació entre els 

sexes que 

funcionen com a 

models preventius 

dels diversos tipus 

de violència de 

gènere. 

 

Indicadors mesura 

2 

 Nre. de plans i 

programes en 

què s’introdueix 

la perspectiva de 

gènere. 

 Nre. 

d’intervencions 

que s’adapten a 

les necessitats de 

les dones del 

medi rural. 

Mètode d’actuació 

 Potenciar la formació 

en perspectiva i VG. 

 Desenvolupar 

campanyes de 

sensibilització sobre la 

problemàtica de la VG 

dirigides als col·lectius 

de dones rurals. 

Sem
estral 

 A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 3 

Fomentar 

l’autonomia 

econòmica de les 

dones del medi 

rural a través de la 

formació i del 

foment de l’esperit 

emprenedor amb 

l’objectiu 

d’enfortir la 

població femenina 

en el municipi. 

Indicadors mesura 

3 

 Nre. de consultes 

ateses. 

 Nre. de tallers i 

cursos formatius 

impartits. 

 Nivell de 

satisfacció de les 

dones usuàries. 

Mètode d’actuació 

 Fomentar l’afiliació a 

la Seguretat Social de 

les cotitulars de les 

explotacions agràries. 

 Ampliar l’oferta 

formativa destinada a 

les dones del medi 

rural. 

 Impartir formació 

ocupacional destinada 

a col·lectius de dones 

rurals. 

 Afavorir la visibilitat de 

les dones empresàries 

i emprenedores del 

medi rural com a 

models de referència. 

 Impulsar iniciatives 

empresarials de dones 

dirigides a la 

diversificació del 

sector agrari i la seua 

orientació cap a 

activitats no agràries. 

Sem
estral 

2
n

. trim
e

stre 

4
t. trim

e
stre 

2
n

. trim
e

stre 
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Mesura 4 

Propiciar 

l’empoderament 

de les dones en 

l’àmbit rural 

incidint en l’accés 

als recursos i el 

reconeixement de 

la seua pròpia 

identitat 

mitjançant el 

foment de llur 

participació 

cultural, social i 

política. 

 

 

 

 

 

Indicadors mesura 

4 

  Nre.  de dones 

participants en 

òrgans de 

direcció. 

 Nre. de dones 

representades. 

Mètode d’actuació 

 Impulsar la 

representació de les 

diverses organitzacions 

de dones en els òrgans 

directius dels espais de 

participació locals 

mitjançant Consells 

Locals de Dones o 

d’Igualtat. 

 Formar les dones en la 

gestió de la política 

municipal. 

 Fomentar la participació 

de dones en les 

associacions de caràcter 

cultural i social. 

 Promoure la revisió dels 

horaris i rutes de serveis 

públics de transport per 

a facilitar la mobilitat. 

 

Sem
estral 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 
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Mesura 5 

Facilitar l’accés 

dels diferents 

col·lectius de 

dones de l’àmbit 

rural a les 

tecnologies de la 

informació, per a 

incidir en la 

disminució de la 

bretxa digital de 

gènere. 

 

Indicadors mesura 

5 

 Nre. 

d’actuacions 

realitzades. 

 Nre. 

d’infraestructure

s adoptades. 

 Nre. de serveis 

prestats. 

Mètode d’actuació 

 Incentivar les dones del 

medi rural per tal que 

facen ús dels recursos 

tecnològics. 

 Impulsar accions de 

formació específica en 

tecnologies. 

 Optimitzar l’ús i la 

dotació dels serveis 

públics locals 

tecnològics. 

4
t. trim

e
stre 

3
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

3
r. trim

estre 

Mesura 6 

Promoure nous 

models de relació 

entre homes i 

dones que 

incloguen 

alternatives 

equitatives en els 

usos del temps i 

noves formes de 

repartició de les 

activitats 

domèstiques i 

familiars. 

Indicadors mesura 

6 

 Nre. de 

campanyes 

realitzades. 

 Nre. de recursos 

exposats. 

 % de dones i 

homes assolits. 

 

Mètode d’actuació 

 Realitzar campanyes de 

sensibilització i 

formació sobre els 

recursos existents en 

matèria de conciliació 

de la vida familiar i 

laboral. 

 Impulsar la difusió  

d’imatges que 

remarquen la 

importància de les 

responsabilitats 

familiars. 

 Incrementar els 

recursos de conciliació. 

Sem
estral 

 A
n

u
al 

A
n

u
al 

A
n

u
al 

 

 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

193 
 

 

7. IMPLANTACIÓ, AVALUACIÓ I SEGUIMENT 

“Els plans d’igualtat fixen els objectius concrets d’igualtat que s’han d’assolir, les estratègies 

i les pràctiques que s’han d’adoptar per a la seua consecució, així com l’establiment de 

sistemes eficaços de seguiment i avaluació dels objectius fixats.” Article 46.1 (segon 

paràgraf) de la Llei Orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes. 

7.1 El cicle de la millora contínua 

L’elaboració del I Pla Municipal d’Igualtat d’Oportunitats de Dones i Homes d’Aielo de 

Malferit (2021 – 2025) s’entén dins d’un procés d’evolució i millora contínua per a aconseguir 

uns resultats òptims orientats a la plena consecució de la igualtat entre dones i homes. Per 

a això, és necessari que en la implementació, el seguiment i l’avaluació del mateix 

s’involucren totes les àrees, direccions, serveis i regidories de l’Ajuntament d’Aielo de 

Malferit i es promoga el compromís del personal municipal, tècnic i polític, així com d’altres 

organismes i entitats públiques i privades i de la ciutadania en general.  

Aquest procés de millora contínua requereix: 
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La millora contínua ve garantida pel seguiment i l’avaluació, i també per la participació de 

tots aquells agents vinculats a la consecució dels objectius específics.  

En particular, algunes de les mesures del pla s’orienten a assegurar des de l’administració 

municipal la presència, informació, consulta i valoració de les dones durant la vigència 

d’aquest, a través de la coordinació entre l’Ajuntament i el Consell Municipal de Dones, així 

com a articular la participació de la ciutadania en la posada en marxa de les polítiques 

municipals d’igualtat. 

La definició i adopció d’un sistema de seguiment i avaluació pretén generar processos de 

col·laboració entre les àrees, serveis i personal involucrat, que faciliten aliances 

estratègiques i sinergies amb associacions, entitats i col·lectius del municipi, persones 

expertes i agents clau. 

•Verificar, a través 

d'un sistema de 

seguiment i 

avaluació, la posada 

en marxa de les 

actuacions previstes, 

la fase d'execució i el 

grau de consecució 

dels objectius.

•En el procés d'ajustar 

es tracta de corregir i 

replantejar aquelles 

accions en què s'han 

detectat dificultats i 

descobrir noves àrees 

d'oportunitat de 

millorar.

•Abasta la implementació 

del pla d'igualtat i implica 

la determinació de les 

àrees responsables del 

compliment de cada 

mesura, recurs i 

cronograma.

•A partir d'uns objectius 

generals i després d'un 

procés de diagnosi, 

s'han establert, per 

eixos d'actuació, 

objectius estratègics, 

mesures i indicadors.

PLANIFICAR ACTUAR

REVISARAJUSTAR
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Cerca la qualitat, l’eficiència i l’eficàcia en la implementació del pla, amb l’optimització dels 

recursos municipals per a la consecució de la igualtat efectiva entre dones i homes a la 

població d’Aielo de Malferit. 

Després de l’avaluació final del pla, es publicaran els resultats per a fer accessible a la 

ciutadania la informació sobre les actuacions dutes a terme i  visibilitzar-ne els assoliments. 

La metodologia es basarà en: 

 Indicadors (mesurament) 

 Seguiment (continu) 

 Avaluació intermèdia i final 

 

7.2 Implementació, seguiment i avaluació 

7.2.1 Òrgans i funcions 

Es crearà un òrgan específic, la Comissió d’Igualtat, que vetlarà per l’assoliment dels 

objectius del pla a curt, mitjà i llarg termini i pel seu major impacte social. Aquesta comissió 

s’encarregarà de la coordinació de totes les àrees municipals i de la col·laboració amb altres 

entitats. 

Aquest òrgan treballarà perquè es faça efectiva la implementació de les mesures 

contingudes en el pla. 

La formació d’aquesta comissió serà paritària i estable. Comptarà amb la participació de 

representants de diferents àrees municipals. 

COMISSIÓ D’IGUALTAT 

INDICADORS MESURAMENT SEGUIMENT AVALUACIÓ
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Composició 

 Personal polític i tècnic de l’Àrea d’Igualtat, Joventut i Educació 

 Personal tècnic d’altres àrees municipals 

 Ciutadans i ciutadanes del municipi 

Funcions 

1. Realitzar el seguiment de la implantació del pla d’igualtat. 

2. Prestar assistència tècnica per a la implantació de les mesures previstes en el pla 

municipal. 

3. Identificar barreres i proposar-ne estratègies de resolució. 

4. Elaborar una memòria d’execució que incloga, en el seu cas, elements i 

mecanismes de millora. 

5. Remetre aquesta memòria als diferents consells municipals i altres òrgans de 

participació ciutadana. 

6. Proposar iniciatives per a un major coneixement per part del personal municipal i 

de la ciutadania dels continguts i assoliments. 

 

7.2.2 Seguiment del I Pla Municipal 

El seguiment és el procés de verificació de la implementació del I Pla Municipal d’Aielo de 

Malferit. Comprén la recopilació i l’anàlisi de dades per a comprovar la correcta aplicació de 

les mesures dissenyades a fi d’aconseguir els objectius plantejats. El seguiment possibilita la 

introducció de correccions que permeten el correcte desenvolupament del pla d’igualtat. 

També facilita la recol·lecció de dades sobre noves necessitats. 

S’efectua mitjançant la verificació dels indicadors, a fi de comprovar el grau d’avanç en la 

implementació de les mesures, les dificultats oposades i els assoliments obtinguts. Es portarà 

a terme a través d’una fitxa que recollirà les dades essencials de cada mesura, àrea o 

departament responsable, la temporalització i el grau de compliment. Aquesta fitxa serà 

emprada pel personal de les àrees i serveis municipals implicats en la posada en marxa i 

aplicació de les actuacions previstes en el pla, i remesa a la Comissió d’Igualtat del Pla. 
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Contindrà observacions respecte de problemes identificats i, en el seu cas, d’introducció de 

millores i propostes de redefinició de mesures i accions. 

La durada de la fase de seguiment s’estendrà a tot el període de vigència del pla, i s’indicarà 

se en el moment de la seua entrada en vigor. 

 

7.2.3 Avaluació del I Pla municipal 

L’avaluació és el procés per a comprovar que s’estan aconseguint els objectius previstos i el 

seu impacte real en la consecució de la igualtat.  

Es desenvoluparan dos tipus d’avaluació del I Pla Municipal d’Aielo de Malferit: avaluacions 

intermèdies i avaluació final. 

Les avaluacions intermèdies es realitzaran amb una periodicitat anual, a partir del primer 

any de vigència del pla. Se centraran en el compliment dels objectius traçats i en el 

mesurament dels indicadors de compliment del pla. Aquest tipus d’avaluació permetrà 

reconsiderar els objectius proposats inicialment per a ajustar-los a la marxa i consecució del 

pla. 

Per a això es disposarà d’una fitxa de dades sobre les mesures del pla, que recollirà 

informació sobre quines accions s’han posat en marxa i quines estan pendents d’execució, 

en curs o concloses, i l’horitzó temporal i recursos assignats a les unes i a les altres. 

•AJUSTOS

•NOVES 

NECESSITATS

RECOPILACIÓ

•AJUSTOS

•NOVES 

NECESSITATS

ANÀLISI

•AJUSTOS 

•NOVES 

NECESSITATS

VERIFICACIÓ
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Aquesta fitxa permetrà el coneixement de l’estat d’implementació del pla en el seu conjunt, 

prenent en consideració l’abast dels objectius per eix temàtic, i servirà de base també per a 

l’avaluació final. (ANNEX 1) 

L’avaluació final examinarà el desenvolupament i els resultats del pla. Contindrà una 

explotació de dades estadístiques referides a la situació de dones i homes en el municipi, 

coherent amb els plantejaments de la diagnosi inicial que ha servit com a base per a la 

formulació del pla i una memòria descriptiva dels programes, projectes i actuacions 

impulsats en el marc del I Pla Municipal d’Aielo de Malferit. (ANNEX 2) 

Per a mesurar amb objectivitat el compliment dels objectius i l’impacte del pla sobre la 

igualtat de gènere en el territori, és recomanable que l’avaluació l’efectue una entitat 

consultora externa a l’administració municipal. 
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9. GLOSSARI DE TERMES 

A 

Androcentrisme  

Enfocament de la recerca i els estudis des d’una perspectiva del gènere masculí. En una 

societat androcèntrica, el masculí es pren com a model referent que cal imitar.  

 

Apoderament (també, Empoderament) 

Concepte que té una doble dimensió, una d’individual, de recuperació de la pròpia 

dignitat de cada dona com a persona; i una altra de col·lectiva, de caràcter polític, que 

pretén que les dones estiguen presents en els llocs on es prenen les decisions, és a dir, 

que exercisquen el poder. 

 

Acció positiva  

https://bit.ly/2YQrkGs
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/5/op-ed-a-global-goal-on-gender-equality-womens-rights-and-womens-empowerment
https://www.unwomen.org/es/news/stories/2013/5/op-ed-a-global-goal-on-gender-equality-womens-rights-and-womens-empowerment
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Mesures dirigides a un grup determinat, amb les quals es vol suprimir i prevenir la 

discriminació o compensar els desavantatges resultants d’actituds, comportaments i 

estructures existents. 

 

Anàlisi de gènere  

Estudi de les diferències en les condicions, necessitats, índexs de participació, accés als 

recursos, control d’actius, poder en la presa de decisions, etcètera, entre homes i dones, 

degut als rols que tradicionalment se’ls assignen.  

 

Assetjament moral 

Conegut com a assetjament psicològic quan es produeix en l’àmbit laboral. Situació en la 

qual una persona o grup de persones exerceixen sobre una altra un conjunt de 

comportaments caracteritzats per la violència psicològica. Perquè es produïsca aquesta 

situació és necessari que es done en el treball, que la conducta siga sistemàtica i 

mantinguda en el temps, i que existisca menyspreu de la integritat moral i de la dignitat 

de la persona. 

 

Assetjament per raó de sexe 

Qualsevol comportament que es realitze en funció del sexe d’una persona amb el 

propòsit o produint l’efecte d’atacar la seua dignitat i de crear un entorn intimidador, 

degradant o ofensiu. 

 

Assetjament sexual 
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Qualsevol comportament verbal o físic, de naturalesa sexual, realitzat amb el propòsit o 

produint l’efecte d’atemptar contra la dignitat d’una persona, en particular quan es crea 

un entorn intimidatori, degradat o ofensiu. 

 

B 

Barreres Invisibles  

Obstacles als plens drets de les dones fonamentats en les estructures i costums socials.  

 

Bones pràctiques  

Accions positives realitzades per a aconseguir la igualtat d’oportunitats per a les dones. 

La seua aplicació i resultats serveixen de model a organismes i entitats per a futures 

planificacions i actuacions.  

 

Bretxa de gènere 

Disparitat que existeix en qualsevol àrea entre les dones i els homes quant al seu nivell 

de participació, l’accés als recursos, els drets, el seu poder i la seua influència, la 

remuneració i els guanys. 

 

C 

Capacitació  

Procés d’accés a recursos i desenvolupament de les capacitats personals per a poder 

participar activament i modelar la pròpia vida i la de la comunitat en termes socials, 

polítics i econòmics. 
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Coeducació = Educació en igualtat 

Una educació centrada en els i les alumnes i que considera ambdós grups iguals en drets 

i oportunitats.  

 

Composició equilibrada 

Presència de dones i homes de manera que, en el conjunt a què es referisca, les persones 

de cada sexe no superen el 60% ni siguen menys del 40%. 

 

Conciliació 

Mesura o conjunt de mesures que propicien les condicions necessàries per a aconseguir 

un adequat equilibri entre les responsabilitats personals, familiars i laborals. La 

conciliació de la vida laboral, familiar i personal és la possibilitat de poder desenvolupar-

se en els diferents àmbits, en qualsevol moment. 

 

Corresponsabilitat 

Concepte que va més enllà de la mera “conciliació” i que implica compartir la 

responsabilitat d’una situació, infraestructura o actuació determinada. Les persones o 

agents responsables posseeixen els mateixos deures i drets en la seua capacitat de 

respondre per les seues actuacions en les situacions o infraestructures que estan a càrrec 

seu. 

 

D 

Democràcia paritària  
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Concepte de societat integrada a parts iguals per homes i dones en la qual la 

representació equilibrada d’ambdós gèneres en les tasques decisòries de la política és 

una condició prèvia per a l’aprofitament ple i en igualtat de la ciutadania.  

 

Desigualtat 

Manca d’igualtat. La desigualtat entre sexes té el seu origen en la submissió de les dones 

al poder dels homes, en una societat en què les tasques assignades al sexe femení són 

considerades de menor valor. 

 

Discriminació directa  

Situació en què es tracta de manera desfavorable una persona, per raó del seu sexe.  

 

Discriminació indirecta  

Situació en què una llei, política o acció aparentment neutral, té un impacte 

desproporcionadament advers per als membres d’un o altre gènere.  

 

Discriminació salarial 

Discriminació per raó de sexe que es produeix quan existeix desigualtat en les 

retribucions de treballadores i treballadors que fan la mateixa faena. 

 

Diversitat 

Noció que es refereix a la diferència, varietat, abundància de coses diferents, 

dissemblança, disparitat i multiplicitat. La diversitat suposa la convivència i interacció 



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

204 
 

entre persones amb diferents valors, actituds, perspectives culturals, procedències 

ètniques, orientació sexual, competències, coneixements i experiències de vida. 

 

E 

Empoderament (també, Apoderament) 

Concepte que té una doble dimensió, una d’individual, de recuperació de la pròpia 

dignitat de cada dona com a persona; i una altra de col·lectiva, de caràcter polític, que 

pretén que les dones estiguen presents en els llocs on es prenen les decisions, és a dir, 

que exercisquen el poder. 

 

Equitat entre homes i dones 

Imparcialitat en el tracte a homes i dones. Pot tractar-se d’igualtat en el tracte o d’un 

tracte diferent, però que es considera equivalent en termes de drets, beneficis, 

obligacions i oportunitats. 

 

Estereotips  

Representacions generalitzades i culturalment acceptades sobre les funcions socials i els 

comportaments que homes i dones han d’adoptar.  

 

F 

Feminització de la pobresa  

Tendència a l’augment de la incidència i la permanència de la pobresa entre les dones.  

 

Formació 
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Es garantirà un igual dret a l’educació de dones i homes a través de la integració activa, 

en els objectius i en les actuacions educatives, del principi d’igualtat de tracte, evitant 

que, per comportaments sexistes o pels estereotips socials associats, es produïsquen 

desigualtats entre dones i homes. 

 

G 

Gènere 

Concepte que fa referència a les diferències socials entre homes i dones que han sigut 

apreses, canvien amb el temps i presenten grans variacions tant entre diverses cultures 

com dins de la mateixa cultura. 

 

I 

Igualtat d'oportunitats entre dones i homes  

Absència de tota barrera sexista en la participació econòmica, política i social.  

 

Igualtat entre dones i homes: 

Es pot tractar d’igualtat en el tracte o d’un tracte que, sent diferent, manté una 

equivalència en termes de drets, beneficis, obligacions i oportunitats. 

 

Igualtat entre sexes  

Situació en què totes les persones són lliures de desenvolupar les seues capacitats 

personals i prendre decisions, sense les limitacions degudes als rols tradicionals, i en què 

es tenen en compte, es valoren i es potencien d’igual manera les diferents conductes, 

aspiracions i necessitats dels homes i les dones.  



TEXT PROVISIONAL 16-06-2021 

206 
 

 

Integració de la perspectiva de gènere en el conjunt de les polítiques / Transversalitat  

Integració sistemàtica de les situacions, prioritats i necessitats dels homes i les dones en 

totes les polítiques, amb l’objectiu de promoure la seua igualtat recorrent a totes les 

accions polítiques i mesures adequades. 

 

L 

Llenguatge no sexista 

Implantació d’un llenguatge no sexista en l’àmbit administratiu i el seu foment en la 

totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. 

 

M 

Mainstreaming = Transversalitat de gènere 

Relatiu a l’organització, la millora, el desenvolupament i l’avaluació dels processos 

polítics de manera que la igualtat de gènere s’incorpore a totes les polítiques, en tots els 

nivells i en totes les etapes per part de les persones involucrades en l’adopció de 

decisions. 

 

P 
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Paritat  

Representació equitativa dels homes i les dones en tots els àmbits socials, 

fonamentalment els polítics. (Veure Democràcia paritària). 

 

Perspectiva de gènere  

Tenir en consideració i fixar-se en les diferències entre dones i homes en qualsevol 

activitat o àmbit d’una política promotora de la igualtat d’oportunitats.  

 

Polítiques d'igualtat  

Marcs referencials d’actuació política que contemplen el principi d’igualtat de tracte, a 

través de l’elaboració d’estratègies basades en el dret de les dones a ser tractades com 

a ciutadanes i proposen solucions per a resoldre les desigualtats per raó de sexe.  

 

Q 

Quota  

Proporció dels càrrecs, escons o recursos que han de ser atribuïts a un col·lectiu específic. 

Amb aquesta mesura es pretén corregir un desequilibri anterior, generalment en 

posicions que comporten presa de decisions quant a l’accés a les oportunitats de 

formació i als llocs de treball. 

 

R 

Rols de gènere 

Patrons de comportament i característiques esperades de les persones en funció del seu 

sexe. 
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S 

Segregació horitzontal  

Concentració de dones i homes en sectors específics.  

 

Segregació vertical  

Concentració de dones i homes en nivells específics de treball o de responsabilitat.  

 

Sexe/Gènere  

El concepte de gènere fa referència a les diferències socials per oposició a les biològiques 

entre homes i dones (sexe). Aquestes diferències muten amb el temps i presenten grans 

variacions tant entre diverses cultures com dins d’una mateixa cultura. 

 

Sexisme  

Conjunt de mètodes integrats en el si de la societat androcèntrica que determinen una 

situació d’inferioritat, subordinació i explotació del col·lectiu femení o masculí. El sexisme 

abasta tots els àmbits de la vida i de les relacions humanes; el llenguatge és un factor 

important de la seua superació. 

 

Sostre de vidre  

Barrera invisible resultant d’una complexa trama d’estructures en les organitzacions 

dominades pel col·lectiu masculí que impedeix a les dones accedir a llocs destacats 

socialment.  

 

T 
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Transversalitat  

Incorporació del principi d’igualtat d’oportunitats a tot tipus de projectes públics o 

privats en diferents àmbits: educatiu, econòmic, cultural, polític, social...  

 

V 

Violència de gènere  

La societat androcèntrica fonamentada en una relació de desigualtat entre els gèneres 

masculí i femení va assentar, tradicionalment, modes de relació entre les persones 

injustificables, però evitables, com la violència de gènere.  

La violència de gènere sustentada en la relació descrita es mostra exercida mitjançant 

amenaces, la força física o el xantatge emocional, i adopta diferents manifestacions entre 

les quals s’inclouen la violació, el maltractament de les dones, l’assetjament sexual, 

l’incest i la pederàstia.  

 

Violència domèstica  

Fa referència a les agressions contra les persones que conviuen sota un mateix sostre. 

Aquesta violència es considera un problema d’Estat. 

 

Visibilitzar/Visualitzar  

Fer visibles les dones i les seues aportacions a la cultura i a la ciència, en l’àmbit educatiu 

i en la societat en general. 
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10. RECURSOS DISPONIBLES PER A LA DONA A AIELO DE MALFERIT 

CENTRE DONA 24H  Tel. 900 580 888 

Tel. dones amb discapacitat auditiva 016 

institutdelesdones@gva.es 

ALACANT 

C/ García Andreu, 12 - 03007 Alacant 

 

VALÈNCIA 

 C/ Guàrdia Civil, 21 - 46020 València 

 

DÉNIA 

 Plaça Arxiduc Carles, 3, Planta 1a – 03700 Dénia- de dilluns a 

diumenge de 8.00 a 22.00 

 

CD RURAL ELDA 

 Av. Llibertat, 19 - 03600 Elda - de dilluns a dissabte de 9.00 a 21.00 

 

EQUIP ESPECÍFIC 

D’INTERVENCIÓ 

AMB INFÀNCIA I 

ADOLESCÈNCIA 

(EEIIA) 

FUNDACIÓ ANAR  

https://www.anar.org/ 

Tel. d’ajuda a xiquets/es i adolescents: 

900 20 20 10 

Tel. de la família i els centres escolars: 

917 260 101 / 600 505 152 

Tel. per a casos de xiquets/es desapareguts/des: 

116000 

http://maps.google.es/maps?f=q&source=s_q&hl=es&geocode=&q=C%2FGarc%C3%ADa+Andreu.+12+-+03007+Alicante&sll=39.987551,-0.035085&sspn=0.000606,0.00142&ie=UTF8&hq=&hnear=Calle+de+Garc%C3%ADa+Andreu,+12,+03007+Alicante,+Comunidad+Valenciana&t=h&z=16
https://www.google.es/maps/place/Carrer+de+la+Gu%C3%A0rdia+Civil,+21/@39.4816583,-0.3572567,18.75z/data=!4m6!3m5!1s0xd6048a1ea123e6d:0x72189522b6279824!4b1!8m2!3d39.4819706!4d-0.3569517
http://www.google.es/maps/place/Plaza+Archiduque+Carlos+I,+3,+03700+D%C3%A9nia,+Alicante/@38.8376382,0.1037489,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x129e1b23be67f53d:0x61934ba964d6721f!8m2!3d38.8376382!4d0.1059376
https://www.google.com/maps/place/38%C2%B029'31.4%22N+0%C2%B047'49.2%22W/@38.492067,-0.7975395,19z/data=!3m1!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d38.4920662!4d-0.7969912
https://www.anar.org/
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XÀTIVA 

http://www.xativa.es/webform/quienes-somos-que-hacemos-

qui-som-fem.html 

 

OLLERIA 

http://www.ajuntamentdelolleria.org/index.php/benestar-social-

i-sanitat-mainmenu-45/arees-datencio-de-serveis-socials 

 

ALCOI 

http://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/a_concejalia_se

rv_sociales/servicios_especializados/a_familia.html 

 

ELDA 

http://www.elda.es 

 

GANDIA 

http://www.gandia.org 

COSSOS DE 

SEGURETAT 

POLICIA NACIONAL: 091 

GUARDIA CIVIL: 062 

CENTRES SANITARIS CENTRE DE SALUT D’AIELO: 962 919 560 

HOSPITAL GENERAL ONTINYENT: 962 989 200 

IGUALTAT 

MANCOMUNITAT LA 

VALL D’ALBAIDA 

Tel. 962 911 532 

Tel. 635 03 99 12 

 

CONSELLERIES CONSELLERIA D’IGUALTAT I POLÍTIQUES INCLUSIVES  

961 928 000 

CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA 

961 928 000 

CONSELLERIA DE JUSTÍCIA, INTERIOR I ADMINISTRACIÓ PÚBLICA 

http://www.xativa.es/webform/quienes-somos-que-hacemos-qui-som-fem.html
http://www.xativa.es/webform/quienes-somos-que-hacemos-qui-som-fem.html
http://www.ajuntamentdelolleria.org/index.php/benestar-social-i-sanitat-mainmenu-45/arees-datencio-de-serveis-socials
http://www.ajuntamentdelolleria.org/index.php/benestar-social-i-sanitat-mainmenu-45/arees-datencio-de-serveis-socials
http://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/a_concejalia_serv_sociales/servicios_especializados/a_familia.html
http://www.alcoi.org/ca/areas/bienestar_social/a_concejalia_serv_sociales/servicios_especializados/a_familia.html
http://www.elda.es/
http://www.gandia.org/
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963 866 000 

 

11. ANNEXOS 

ANNEX 1: Fitxa de seguiment 

FITXA DE SEGUIMENT 

Eix d’actuació 

 

 

Objectiu estratègic 

 

 

Mesura 

 

 

Persones destinatàries 

 

 

Accions realitzades Data 

1. ... 

2. ... 

1. ... 

2. ... 

Àrea responsable Persona responsable Àrea 

col·laboradora 

Persones 

col·laboradores 
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Període d’execució Data d’inici Data de 

finalització 

Observacions 

 

 

   

Indicadors Resultats esperats Resultats 

obtinguts 

Ajustament 

 

 

   

Conclusions    

 

ANNEX 2: Fitxa d’avaluació 

FITXA D’AVALUACIÓ 

Eix d’actuació 

 

 

Objectiu estratègic 

 

 

Mesura 
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Indicadors Àrees implicades Execució Observacions 

1r. Any  

 

 

 

Realitzada Any 

 

 

En curs 

 

Any 

Pendent 

 

Any 

2n. Any  

 

 

 

Realitzada 

 

Any  

En curs 

 

Any 

Pendent 

 

Any 

3r. Any  

 

 

 

Realitzada 

 

Any  

En curs 

 

Any 

Pendent 

 

Any 

4t. any  Realitzada Any  
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En curs 

 

Any 

Pendent 

 

Any 

 


