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JOSÉ FORÉS SANZ,  

ALCALDE  
 

Com a alcalde de Llombai és un orgull 

presentar el nou pla d'igualtat del 

nostre municipi. L’Ajuntament mostra 

així la voluntat política de treballar en 

favor de les polítiques de gènere i, 

d’esta manera, continuar afavorint la 

transformació del nostre poble en un 

espai més equitatiu i just. 

Este projecte té la intenció de donar 

resposta a les demandes socials en 

matèria d'igualtat, a les necessitats específiques de les dones del municipi i, en 

definitiva, de lluitar per una societat millor en la qual tinguen cabuda totes les persones, 

i que celebre la riquesa de la diversitat com a part essencial de la població de les 

societats actuals. 

Este projecte no representa sols la voluntat del nostre ajuntament d'aconseguir un 

municipi igualitari i inclusiu, sinó l'esforç diari de tota la població, comerços i 

associacions de crear espais on cada persona puga desenvolupar el seu projecte de vida 

amb les mateixes oportunitats. 
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VICTORIA CASES PARRILLA, 

REGIDORA DE SALUT, BENESTAR SOCIAL I IGUALTAT  

La igualtat és un valor essencial d'una 

societat democràtica. Les dones 

representen més de la meitat de la 

població i del potencial humà. Per eixe 

motiu, és fonamental que continuem 

implementant plans d'acció específics 

des de l'àmbit local, i treballar de 

manera transversal per millorar la 

igualtat entre la nostra ciutadania. Per 

tot això, presentem el Pla d'Igualtat 

Municipal de Llombai, amb la finalitat 

de convertir-lo en una eina de treball de polítiques d'igualtat i prevenció violència de 

gènere en el nostre municipi. 

En estos moments, més que mai, l’objectiu de la regidoria d’igualtat i el de tota la 

corporació municipal és apostar perquè la participació política, social i econòmica de les 

dones es faça efectiva. 

Una de les vies per a aconseguir-ho és amb accions de diversos tipus, des d’accions de 

sensibilització que mostren la realitat de la violència contra les dones en totes les seues 

diverses manifestacions, a accions que transmeten que dones i homes han de compartir 

el treball, la família, la vida social i fer una societat cada vegada més igualitària i justa, i 

denunciar manifestacions que van contra la dignitat i contra la igualtat d’oportunitats. 

Vull aprofitar per agrair a totes les persones que han col·laborat a través de les 

associacions, entitats, grups polítics i individualment, així com a tot l’equip de treball 

pel seu esforç i convicció en el procés de desenvolupament d'este projecte.  
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La igualtat d'oportunitats entre dones i homes és un dret universal. Repensar la 

distribució tradicional de la societat, els rols de gènere i la distribució sexual del treball 

permet que la societat evolucione i millore la qualitat de vida i les relacions 

interpersonals dels seus integrants. Tot açò a través de processos com eliminar els 

estereotips i rols que tradicionalment han estat assignats, impulsar la incorporació, 

permanència i promoció de les dones en l' esfera pública i privada, i elevar la qualitat de 

vida de tot el conjunt de la societat.  

Les polítiques de promoció d’igualtat consoliden una societat més justa, solidària, 

estable i honesta. Són eines essencials per al foment de la igualtat efectiva de les dones 

i els homes d’un territori i el mecanisme més eficaç per a garantir la corresponsabilitat i 

vetllar per l’erradicació de les desigualtats enfront de les dones. Planificar accions 

enfocades a la promoció de la igualtat d’oportunitats permet afavorir el 

desenvolupament de les capacitats individuals en benefici del conjunt de la societat. 

Tot i que les polítiques públiques de gènere s’ideen i s’implementen en totes les 

administracions públiques, l’administració local, com a institució més propera a la 

ciutadania, pren un paper protagonista en les polítiques d’igualtat. 

Les necessitats imperants socials en matèria d'igualtat, porta a les administracions 

públiques a realitzar polítiques concretes per a promoure i assentar el principi d'igualtat 

d'oportunitats i tracte en les diferents àrees municipals. Per este motiu, l'Ajuntament 

de Llombai, declara la seua voluntat en l'establiment i desenvolupament de polítiques 

que integren la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, així com en 

l'impuls i el foment de mesures per a aconseguir la igualtat real en el municipi, establint 

com a prioritat, la igualtat d'oportunitats de homes i dones, d'acord amb la definició 

d'este principi que estableix la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat 

efectiva entre dones i homes. Per tot això s’elabora el II Pla d’igualtat Municipal. 

El projecte es presenta amb una publicitat permanent per tal d’incentivar la ciutadania 

i aconseguir la seua implicació. El II Pla Municipal d’Igualtat de Llombai pretén 

cohesionar tot l’esforç de les diferents parts i elements del municipi per crear una guia 

que marque els camins a seguir per arribar a l’horitzó igualitari al qual s’acosta Llombai. 
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Una de les parts més importants del pla és el diagnòstic, que ens permet extraure les 

conclusions sobre la situació del municipi de Llombai per detectar les necessitats en 

matèria d’igualtat i adaptar-les a les exigències actuals. Este diagnòstic estarà compost 

per un treball de recopilació i estudi de dades que s’extrauen de fons primàries i 

secundàries, que es contrastarà amb processos qualitatius com entrevistes i 

qüestionaris a la ciutadania per arreplegar les seues opinions.  

Després d'haver realitzat el diagnòstic i detectat les possibles necessitats, s’elabora el 

pla d’acció,  on es determinen les àrees que agruparan el conjunt d'accions que serviran 

de guia per a l'actuació municipal en els pròxims quatre anys, acompanyat d’un 

cronograma. 

A l’última part del document es troba el seguiment i avaluació que garanteixen el 

compliment de la voluntat de l’ajuntament. El seguiment és el procés que permet 

comprovar el grau de compliment real del pla, i serveix per a poder detectar les 

possibles necessitats de canvi del document inicial, durant el procés d'implementació o 

implantació. En definitiva, en ella es prové una rendició de comptes permanent a la 

ciutadania que tant s’ha involucrat en el procés d’elaboració del II Pla Municipal 

d’Igualtat. 
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La igualat és un concepte que ha anat adquirint importància amb el pas del temps i dels 

esdeveniments. Les polítiques d’igualtat de gènere compten amb un ampli marc 

normatiu que es pot situar tant des d’una vessant d’àmbit internacional, passant per 

l’europeu, i concretat en un pla estatal i autonòmic. 

En este apartat s’exposa la normativa que configura el marc jurídic i que dona cobertura 

a les polítiques d’Igualtat. 

 

NORMATIVA INTERNACIONAL 

Començar per una justificació jurídica a nivell internacional requereix esmentar 

l'Organització de les Nacions Unides (ONU), ja que les seues accions tendents a la 

consecució de la igualtat de gènere han sigut de les primeres realitzades a nivell global.  

La Carta de les Nacions Unides (1945) recull, en el seu text, el compromís amb els drets 

fonamentals, i exposa la igualtat entre dones i homes com un d’ells. Així, diu que els 

estats que en formen part tenen l’obligació de garantir als homes i les dones la igualtat 

en drets econòmics, socials, culturals, civils i polítics. 

El primer article de la Declaració Universal dels Drets Humans (d'ara en avant, DUDH) 

estableix la llibertat i igualtat de dignitat i drets de totes les persones, establint les bases 

per al desenvolupament d'una important sèrie de drets. També destaca el seu article 2, 

que indica que “Tota persona té tots els drets i llibertats proclamats en aquesta 

Declaració, sense cap distinció de raça, color, sexe, idioma, religió, opinió política o de 

qualsevol altra índole, origen nacional o social, posició econòmica, naixement o qualsevol 

altra condició (…)”. Tot i que els drets recollits en este document són aplicables a tota 

persona, sense permetre discriminació per qualsevol raó, destaquem l'esment a la no 

distinció en la possibilitat de gaudir d'estos drets per raó de sexe. 

L'ONU, davant la persistent situació de discriminació a nivell mundial, fins i tot després 

de la publicació de la DUDH, va impulsar quatre Conferències Mundials sobre la 

Condició Jurídica i Social de la Dona, a Mèxic, Copenhaguen, Nairobi i Pequín. Si bé 

totes estes són importants, resulta especialment rellevant l'última. La major novetat de 
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la Declaració i la Plataforma d'Acció nascudes en esta Conferència, va ser la introducció 

del concepte de transversalitat de gènere, o “gender mainstreaming”. Este fa 

referència a la necessitat que la perspectiva de gènere s'incorpore als processos de 

disseny, execució i avaluació de les polítiques que emanen de les administracions 

públiques, de manera que es tinga en compte les necessitats i els impactes diferencials 

que estes poden tindre en dones i en homes. 

En el context internacional destaca la Convenció sobre l'Eliminació de totes les Formes 

de Discriminació contra la Dona (CEDAW), que va ser adoptada en 1979 i ratificada a 

Espanya en 1983. En el seu article 2 s'enuncia que “Els Estats Parts condemnen la 

discriminació contra la dona en totes les seues formes; convenen a seguir, per tots els 

mitjans apropiats i sense dilacions, una política encaminada a eliminar la discriminació 

contra la dona”. 

També cal esmentar la Declaració sobre l’eliminació de la violència contra la dona, 1993 

(DEVAW) que recull la urgència d’una aplicació universal d’igualtat en drets, seguretat, 

llibertat, integritat i dignitat entre tots els éssers humans. Esta declaració va ser la que 

posteriorment va declarar el 25 de novembre el Dia Internacional per a l’Eliminació de 

la Violència contra les Dones (1999). 

De gran importància és la Declaració i Plataforma d’Acció de la IV Conferència Mundial 

de la Dona, celebrada a Beijing, 1995, a través de la qual s’introdueixen la igualtat i la no 

discriminació per raó de sexe com a factors clau per construir les societats del segle XXI. 

En la IV Conferència, es demana als governs, de manera explícita, la integració de la 

perspectiva de gènere en totes les polítiques i els programes amb la voluntat 

d’analitzar-ne les conseqüències per a les dones i els homes, respectivament, abans de 

prendre decisions. 

Un altre document important al respecte és el Protocol facultatiu de la Convenció sobre 

l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW), 1999. A 

través d’esta Convenció es defineix l’expressió “discriminació contra la dona”, atés que 

exposa que “denotarà tota distinció, exclusió o restricció basada en el sexe que tinga 

per objecte o per resultat disminuir o anul·lar el reconeixement, la possibilitat de gaudir 
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o l’exercici per part de la dona, independentment del seu estat civil, sobre la base de la 

igualtat de l’home i la dona”, en qualsevol àmbit de la vida.  

NORMATIVA COMUNITÀRIA 

En l'àmbit Europeu cal destacar la Carta de Drets Fonamentals de la Unió Europea. En 

esta, es recull el conjunt de drets civils, polítics, econòmics i socials de la ciutadania 

europea. A més, dedica un capítol a la igualtat davant la llei i prohibeix qualsevol 

discriminació, amb una menció específica a la discriminació per raó de sexe i orientació 

sexual. Entre els seus articles, són rellevants en la matèria que ens concerneix l'article 

20, que determina la igualtat de totes les persones davant la llei, l'article 21 que 

prohibeix la discriminació per diferents raons, entre elles, per raó de sexe, i l'article 23 

que fa referència expressa a la necessitat de garantir la igualtat entre dones i homes en 

tots els àmbits. 

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

i la violència domèstica, també conegut com a Conveni d'Istanbul (2011), és un 

instrument imprescindible a nivell europeu per a establir mesures que contribuïsquen a 

la lluita contra estos tipus de violència. 

Estratègia per a la igualtat de gènere de la Comissió Europea 2020-2025. Presenta 

actuacions i objectius polítics per avançar de manera substancial cap a una Europa més 

conscienciada en igualtat de gènere fins al 2025. Els objectius fonamentals són posar fi 

a la violència de gènere, combatre els estereotips de gènere, eliminar les bretxes de 

gènere en el mercat del treball, aconseguir la participació en peu d’igualtat en els 

diferents sectors de l’economia, abordar la bretxa salarial i de pensions entre homes i 

dones, reduir la bretxa de gènere en les responsabilitats assistencials i assolir l’equilibri 

entre dones i homes en la presa de decisions i l’activitat política. L’estratègia adopta, a 

més, un plantejament dual d’integració de la perspectiva de gènere combinada amb 

actuacions específiques, i descansa en la interseccionalitat com a principi horitzontal 

per a la seua aplicació. 
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A més d’estos documents de gran abast, existeixen en este nivell una sèrie de Directives 

que resulten rellevants exposar per la seua vinculació amb la temàtica de la igualtat de 

gènere: 

• Directiva 75/117/CEE, per la qual s'estableix la prohibició de la discriminació en 

matèria retributiva per motiu del sexe.  

• Directiva 79/7/CEE, que defensa la igualtat de tracte en l'àmbit de la seguretat 

social. 

• Directiva 92/85/CEE, relativa a la necessitat d'establir mesures per a assegurar la 

protecció i la salut en l'àmbit laboral, de les dones treballadores embarassades, 

aquelles que hagen donat a llum, així com durant el període de lactància. 

• Directiva 96/694/CE, que recomana la promoció d'una participació equilibrada de 

dones i homes en els processos de presa de decisions. 

• Directiva 2000/78/CE, del Consell, de 27 de novembre, relativa a l’establiment d’un 

marc general per a la igualtat de tracte en la feina i l’ocupació. Estableix un marc 

general per garantir la igualtat de tracte al lloc de treball de les persones membres 

de la UE, independentment del seu sexe i orientació sexual. 

• Directiva 2002/73/CE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de setembre. 

Assenyala que l’assetjament sexual és considerat discriminació per raó de sexe a 

l’espai laboral quan es produïsca un comportament no desitjat relatiu al sexe, amb 

el propòsit d’atemptar contra la dignitat de la persona assetjada, o crear-li un 

entorn intimidatori, hostil, ofensiu o molest. A més, s’exposa l’agreujant del 

comportament no desitjat davant el rebuig de la víctima o l’acceptació sota uns 

paràmetres que l’afecten. 

• Directiva 2006/54/CE, que refon directives existents, per a impulsar la igualtat de 

tracte i oportunitats entre dones i homes, i urgeix a treballar per l'erradicació de 

l'assetjament sexual i de la discriminació directa i indirecta contra les dones. 

• Directiva 2011/36/UE, sobre prevenció i lluita contra el tràfic d'éssers humans i 

protecció de les víctimes. 

• Directiva 2019/1158/UE, sobre la conciliació de la vida familiar i la vida professional 

de les persones progenitores i cuidadores. 



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

16 
 

NORMATIVA ESTATAL 

Quan parlem de fonamentació jurídica a l'àmbit nacional en matèria d'igualtat, resulta 

imprescindible conéixer, a més de l'article 1 de la Constitució Espanyola, relatiu a 

l'establiment de la igualtat com un dels valors fonamentals de l'ordenament jurídic, els 

següents articles del mateix text: 

• L'article 9.2, que expressa que “Correspon als poders públics promoure les condicions 

perquè la llibertat i la igualtat de l'individu i dels grups en què s'integra siguen reals i 

efectives, remoure els obstacles que impedisquen o dificulten la seua plenitud i facilitar 

la participació de tots els ciutadans en la vida política, econòmica, cultural i social”, 

constituint, així, el fonament de l'acció positiva. 

• L'article 14, que suposa una de les referències més rellevants en el text 

constitucional en matèria d'igualtat. En este, s'estableix que “Els espanyols són 

iguals davant la llei, sense que puga prevaldre cap discriminació per raó de naixement, 

raça, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstància personal o social”.  

Quant a legislació ordinària, destaquen les següents lleis. La Llei orgànica 1/2004, de 28 

de desembre, de Mesures de Protecció Integral Contra la Violència de Gènere la qual 

situa esta violència com a àmbit d'actuació pública urgent, en reconéixer-la com la més 

greu manifestació de les situacions de desigualtat i discriminació entre dones i homes. 

Estableix les bases normatives i les accions per a acabar amb esta problemàtica en 

l'àmbit espanyol. 

Addicionalment, és necessari fer referència a la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per 

a la Igualtat Efectiva entre Dones i Homes. Té per objecte, com s'estableix en el seu 

article 1, “(…) fer efectiu el dret d'igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes, 

en particular mitjançant l'eliminació de la discriminació de la dona, siga com fora la seua 

circumstància o condició, en qualssevol dels àmbits de la vida i, singularment, en les 

esferes política, civil, laboral, econòmica, social i cultural (…)”. Per a això, estableix 

mesures concretes d'aplicació en cadascun d'estos àmbits. 

Esta llei naix per combatre totes les desigualtats enfront de les dones que es donen en 

tots els àmbits, com la violència de gènere, la discriminació salarial, la mala conciliació 
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laboral, personal i familiar, i la poca presència femenina en espais de presa de decisions. 

La llei es crea davant la necessitat d’incorporar mesures dirigides a erradicar totes les 

manifestacions existents de discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe, com ara 

la violència masclista, la discriminació salarial, la manca de corresponsabilitat, l’elevada 

taxa d’atur femení…, promoure la igualtat real entre dones i homes i trencar amb els 

estereotips socials que impedeixen esta igualtat real. 

El títol IV tracta íntegrament al dret a la feina en igualtat d’oportunitats, amb diversos 

capítols dedicats a combatre la desigualtat en el món laboral. I és al capítol III que es 

parla dels plans d’igualtat de les empreses, concretament l’article 45, sobre l’elaboració 

i aplicació dels plans d’igualtat, i en què s’exposa que “les empreses estan obligades a 

respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en l’àmbit laboral i, amb aquesta finalitat, 

hauran d’adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre 

dones i homes”. 

Esta Llei va ser modificada pel Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents 

per a garantir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació. 

Partint de la consideració que les mesures establides en la Llei orgànica 3/2007 han 

resultat insuficients per a la consecució de la igualtat, este document introdueix alguns 

canvis, els quals són els més rellevants en matèria de regulació dels plans d'igualtat en 

les empreses i de permisos laborals. 

Igualment, cal esmentar el Pacte d'Estat contra la Violència de Gènere, impulsat en 

2017 pel Ministeri d'Igualtat. Mitjançant onze eixos de treball, es pretén unir forces 

entre institucions, organitzacions i persones expertes per a l'erradicació de la violència 

sobre les dones. 

Finalment, cal esmentar alguns reials decrets, importants en esta matèria:  

• Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova la refosa de la Llei 

de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic (TREBEP). Recull l’obligatorietat de les 

administracions públiques de disposar d’un Pla Intern d’Igualtat amb la finalitat de 

respectar la igualtat de tracte i oportunitat en l’àmbit laboral i comptar amb les 

mesures necessàries per evitar qualsevol discriminació laboral. 
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• Reial Decret 6/2019, d’1 de març, de mesures urgents per a la garantia de la igualtat 

de tracte i oportunitat entre dones i homes en la feina i en l’ocupació. Fa referència 

a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral, i exposa l’aplicació dels 

permisos orientats no només al personal funcionari, sinó també al personal laboral 

de les administracions públiques. 

 

NORMATIVA AUTONÒMICA 

L'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana (d'ara en avant, EACV) és d'obligat 

menció en referir-nos a la fonamentació jurídica del principi d'igualtat a nivell 

autonòmic. El seu article 8.1. indica que “Els valencians i valencianes, en la seua condició 

de ciutadans espanyols i europeus, són titulars dels drets, deures i llibertats reconeguts en 

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

internacionals de protecció dels drets humans, individuals i col·lectius (...)”. Per part seua, 

l'article 8.2 vincula els poders públics a la protecció i respecte dels drets i llibertats 

anteriorment esmentats. 

L'article 11 del EACV fa referència expressa a la igualtat de gènere i assenyala que “La 

Generalitat, conforme a la Carta de Drets Socials, vetlarà en tot cas perquè les dones i els 

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

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

efecte es garantirà la compatibilitat de la vida familiar i laboral”.  

D'altra banda, es troba la Llei 9/2003, de 2 d'abril, per a la igualtat entre dones i homes. 

Esta té l'objectiu de fer efectiu el principi d'igualtat de dones i homes en l'àmbit de la 

Comunitat Valenciana, mitjançant l'establiment d'una sèrie de principis i accions que 

orienten el treball necessari per a la seua consecució. 

La Llei 7/2012, de 23 de novembre, Integral contra la Violència sobre la Dona en l'àmbit 

de la Comunitat Valenciana, de la Generalitat, s'aprova amb l'objectiu d'impulsar una 

sèrie d'actuacions i mesures per a erradicar la violència sobre les dones. Contempla la 

necessitat de protecció i assistència tant de les dones víctimes de la mateixa com de les 

persones al seu càrrec.  
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En últim lloc, és necessari esmentar el Pacte Valencià contra la Violència de Gènere i 

Masclista. Presentat en 2017, i secundat per un gran nombre d'agents socials 

valencians, estableix cinc línies estratègiques: 

• Garantir una societat segura i lliure de violència masclista. 

• Feminitzar la societat. 

• Coordinar el treball en xarxa per a l'atenció a les dones víctimes de violència de 

gènere i masclista i als seus fills i filles. 

• Trencar els murs que invisibilitzen la violència de gènere i masclista i socialitzar-ho 

com a conflicte polític i social. 

• Garantir la dotació pressupostària estable per a poder desenvolupar i implementar 

els objectius. 

A més, cal esmentar la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública 

i el Codi de Bon Govern, com a normativa que complementa els principis de 

l'administració pública i encaixen una metodologia més conscienciada amb la igualtat, 

i el Decret 177/2011, de 18 de novembre, del Consell, que modifica el Decret 232/1997, 

de 2 de setembre, pel qual es va crear l'Observatori de Publicitat No Sexista de la 

Comunitat Valenciana i el Decret que regula la creació de l'Observatori de Gènere de la 

Comunitat Valenciana (Decret 153/2011). 

Altres normes que són part de l’ordenament jurídic autonòmic i que són d’importància 

són: 

• Decret 133/2007, de 27 de juliol, del Consell, sobre condicions i requisits per al visat 

dels Plans d'Igualtat de les Empreses de la Comunitat Valenciana. 

• Ordre de 25 de juliol de 1997, de la conselleria de benestar social, per la qual es crea 

el consell valencià de la dona. 

• Ordre de 22 de desembre de 2003, de la conselleria de benestar social, sobre 

funcionament general dels centres especialitzats per a dones en situació de risc 

social. 

• Ordre 18/2010, de 18 d'agost, de la conselleria de benestar social, per la qual es 

regula l'ús del segell «fent empresa. Iguals en oportunitats». 
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• Ordre 5/2011, de 30 de setembre, de la conselleria de justícia i benestar social, per 

la qual es modifica l'ordre de 25 de juliol de 1997, de la conselleria de benestar 

social, per la qual es crea el consell valencià de la dona. 

• Ordre de 28 de gener de 2005, de la conselleria de benestar social, per la qual es 

modifica l'ordre de 17 de febrer de 2003, de la Conselleria de Benestar Social, sobre 

condicions i requisits per a l'autorització dels centres especialitzats per a dones en 

situació de risc social, per la qual es desenvolupa el Decret 91/2002, de 30 de maig, 

del Govern Valencià, sobre registre dels titulars d'activitats d'acció social, i de 

registre i autorització de funcionament dels serveis i centres d'acció social, a la 

Comunitat Valenciana. 

 

NORMATIVA LOCAL 

En l'àmbit més pròxim, el local, la normativa més important en matèria d'igualtat que 

s'ha desenvolupat és el I Pla Municipal d’igualtat del municipi, el qual ha sigut auditat, 

per a la realització i implantació del II Pla Municipal d’Igualtat de Llombai. 

El Pla Municipal d’igualtat és el document de planificació que recull el conjunt de 

mesures i recursos econòmics i humans que, a través d’objectius i actuacions 

sostingudes i articulades en el temps, orienten la política municipal per avançar cap a la 

consecució d’una igualtat real i efectiva entre dones i homes en totes les esferes de la 

vida: política, civil, laboral, econòmica, social, personal i cultural. El pla esdevé un 

compromís de l’ajuntament amb la ciutadania. El principal objectiu és incorporar la 

perspectiva de gènere a totes les polítiques municipals. 
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PRINCIPIS RECTORS 

 PORTADILLA 
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El desenvolupament del II Pla Municipal d'Igualtat de Llombai, precisa uns principis clars 

que guien les diferents fases del procés. Els principis que descrivim a continuació són 

els pilars argumentatius d'esta iniciativa. 

 

TRANSVERSALITAT DE GÈNERE  

Transversalitzar la perspectiva de gènere és el procés de valorar les implicacions que té 

per a les dones i per als homes qualsevol acció que es planifique, ja siga de legislació, de 

polítiques o de programes públics, en totes les àrees i en tots els nivells. És una 

estratègia per aconseguir que les preocupacions i les experiències de les dones com les 

dels homes siguen part integrant en l’elaboració, posada en marxa, control i avaluació 

de les polítiques i dels programes en totes les esferes polítiques, econòmiques i socials, 

PRINCIPIS

FONAMENTADORS

TRANSVERSALITAT

DE

GÈNERE

COMUNICACIÓ, 
IMATGE 

I 

LLENGUATGE

INCLUSIU

PARTICIPACIÓ

INCLUSIVA

TRANSPARÈNCIA

INTERSECCIONALITAT

INCLUSIÓ
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de manera que les dones i els homes puguen beneficiar-se igualitàriament i no es 

perpetue la desigualtat. 

La transversalització de gènere va ser assumida explícitament per la Plataforma 

d’Acció, aprovada en la IV Conferència Mundial sobre la Dona, que va tenir lloc a Beijing, 

l’any 1995, on es va instar els governs i la resta d’agents socials a integrar la perspectiva 

de gènere en totes les polítiques i els programes, i com a mesura estratègica que 

permetria la promoció de la igualtat entre les dones i els homes, a través de la 

combinació de mesures i instruments legislatius i accions concretes que es reforcen 

mútuament. 

En definitiva i en l´àmbit local, la transversalitat de gènere suposa tindre en compte 

com s'estructuren les relacions entre dones i el seu entorn en el municipi per a poder 

donar una solució eficaç a totes les necessitats que apareixen en les diferents àrees de 

l'ajuntament. 

INTERSECCIONALITAT 

La interseccionalitat té per objecte vertebrar les diverses vessants que conformen la 

identitat, com ara la gènere, la raça, l’ètnia, l’edat, la classe, les capacitats, l’orientació 

sexual, la identitat de gènere…, i entendre la lluita contra les discriminacions de manera 

conjunta. En este sentit, les polítiques de gènere han d’impulsar-se tenint en compte 

les desigualtats existents que travessen la vida de les dones i incorporant aquelles 

desigualtats específiques que s’hi poden sumar des de l’òptica de la interseccionalitat 

(racialització, discapacitat, pobresa…).  

PARTICIPACIÓ INCLUSIVA 

Amb la Llei 2/2015 de l'any 2015, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana 

de la Comunitat Valenciana, fixa un principi de participació que implica, de manera 

col·lectiva o individual la ciutadania a aportar activament el seu punt de vista gràcies a 

la creació de diferents eines participatives. Esta participació genera una relació 

horitzontal entre administració i població. No obstant això, hi ha grups que presenten 

uns certs processos d'exclusió social o pateixen una major vulnerabilitat. Per este motiu, 
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la col·laboració en el present pla es presenta essencialment inclusiva, i es dona una 

especial consideració a estos grups de persones que no troben tradicionalment cabuda 

en la vida participativa. 

TRANSPARÈNCIA 

Seguint amb la Llei 2/2015 esmentada en l'anterior principi, apareix un altre principi 

fonamental en el desenvolupament del nostre pla: la transparència. Este concepte obri 

l'administració pública a la ciutadania i la fa coneixedora de les diferents activitats, 

acords i processos que els òrgans públics desenvolupen. Permetre que la ciutadania 

conega la informació pública afavoreix la seua conscienciació i compromís amb 

l'activitat comunitària. És a dir, gràcies a la transparència, s'educa una ciutadania 

compromesa amb el bé públic i es promou una participació ciutadana activa.  

El present Pla Municipal d'Igualtat, es compromet amb este principi, i obri el projecte al 

coneixement i a la participació de la ciutadania de Llombai nodrint-lo amb la seua 

participació.  

INCLUSIÓ 

La inclusió, encara que ja té presència en la participació inclusiva abans esmentada, cal 

reconéixer-la com un principi individualitzat que apareix en diferents aspectes 

municipals. Incloure grups exposats a una discriminació o exclusió, no solament és 

important en la participació, sinó en qualsevol altre àmbit que forme part del seu 

desenvolupament vital.  

Guiar-se per este principi, implica promoure en tots els àmbits en els quals es proposen 

actuacions, tindre en compte les necessitats dels diferents grups de persones que 

conformen el municipi, atenent a aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat. 

Així, ens assegurem que estes persones són escoltades per una administració local les 

acull i valora amb les seues polítiques d'igualtat i inclusivitat. 
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COMUNICACIÓ, IMATGE I LLENGUATGE NO SEXISTA  

El llenguatge té un impacte directe en la societat i és una de les principals vies 

d’expressió i comunicació de què es disposa. Permet l’expressió de les idees, els 

sentiments i les percepcions humanes, basant-se en l’entorn en el qual es desenvolupa 

i a través del context social en què es manifesta. 

Desenvolupar el llenguatge i la comunicació en clau no sexista és fonamental per 

impulsar la igualtat de gènere, revertir l’ús tradicional del llenguatge, basat en el 

masculí genèric que invisibilitza i discrimina les dones. 

La comunicació, imatge i llenguatge no sexista són eines importants en el 

desenvolupament i posterior execució dels plans d'igualtat. La comunicació per part 

d'una administració pública és una funció transcendental en la prestació de serveis, per 

la qual cosa el llenguatge que s'utilitza, transmet unes idees i missatges concrets. 

Malgrat la concepció tradicional, el llenguatge no és un instrument neutre, sinó que sol 

portar inserits elements positius com negatius. 

El nostre ajuntament, com a òrgan que ofereix uns serveis a la totalitat de la població, 

s'ha de comprometre a utilitzar un llenguatge respectuós i que incloga les diverses 

realitats existents a Llombai i evite la perpetuació d'estereotips i rols de gènere.  

Utilitzar un llenguatge inclusiu no implica crear un nou llenguatge, sinó utilitzar els 

recursos ja existents i trencar amb la normalització de fórmules que tradicionalment 

han exclòs diferents subjectes de la comunicació governamental. 
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DIAGNÒSTIC DE SITUACIÓ 

 PORTADILLA  
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Per a estructurar un pla municipal d'igualtat i establir les àrees, accions i objectius que 

pretenem aconseguir, és necessari tindre una perspectiva de la situació social, cultural 

i econòmica del municipi.  

El diagnòstic permet conéixer i comprendre l'estat del municipi respecte a la igualtat, i 

identificar els possibles desequilibris que cal corregir i solucionar per a aconseguir la 

igualtat real entre dones i homes en l'àmbit d'actuació. 

S’ha triat la realització un diagnòstic compost per quatre parts: l'anàlisi 

sociodemogràfica, amb el tractament de fonts secundàries; l'estudi quantitatiu amb 

qüestionaris en línia i a peu de carrer que ens aporten la visió d'una part de la ciutadania; 

una anàlisi qualitativa amb unes urnes participatives i entrevistes amb diferents grups 

del teixit associatiu, cultural i productiu del poble; i una auditoria del I Pla Municipal 

d’igualtat. 

D'esta manera, aconseguim acostar-nos de forma més exhaustiva a la realitat del 

nostre municipi sobre la qual treballem.  
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ANÀLISI SOCIODEMOGRÀFICA 

 
PORTADILLA  
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La següent anàlisi sociodemogràfica, recull dades estadístiques del Portal Estadístic de 

la Generalitat Valenciana i l'INE, entre d’altres. Mitjançant estes dades, i les recollides 

amb els altres instruments podrem fer un estudi i marcar un full de ruta amb el pla 

d'acció adaptat a les necessitats específiques del nostre municipi. A més, les dades 

poblacionals es desagregaran per sexe per a poder aportar la perspectiva de gènere 

necessària.  

 

  

 

 

Analitzant la població actual de Llombai desagregada per sexe, esta està equilibrada, 

cap sexe predomina sobre l’altre. La evolució de la població en els últims 20 anys és 

49,94%
50,06%

Població de Llombai 2021

Homes Dones

0

200

400

600

800

1.000

1.200

1.400

1.600

Evolució de la població per sexe

Homes Dones

Elaboració pròpia. Font INE 

 

Elaboració pròpia. Font INE 

 



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

30 
 

similar quant a sexes es refereix. Cal destacar que, de 2006 a 2009, la població va créixer 

significativament. Des de 2011, la tendència és descendent. 

 

 

La piràmide de població té forma regressiva (o bulb), amb la base més estreta que la 

zona central, i un percentatge de persones majors significatiu. És una piràmide típica 

de països desenvolupats, amb taxes de natalitat i mortalitat baixes i un creixement 

natural molt baix. És, per tant, una societat envellida i amb tendència a ser-ho més. 

El gràfic mostra una concentració significativa en els trams de 20 a 65 anys, la qual cosa 

significa que la majoria de la població és adulta. Destaca que la major part de la població 

es concentra entre els 35 i els 60 anys. Este grup poblacional, a més, és major entre 

homes. En el cas de les dones, hi ha més població femenina quan se superen els 65 anys, 

per la qual cosa la població més envellida és principalment femenina, en què es pot 

indicar una mortalitat més primerenca entre els homes i seguir la tendència general.  

Cal tindre en compte, que hi ha una tendència regressiva en què hi ha menys població 

de menys de 35 anys, amb una baixada de quasi un quart. A més, cal destacar la baixa 
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natalitat que hi ha en estos moments tal com reflecteix la dada de la població entre 0 i 

4 anys, la qual cosa pot significar una futura baixada de la densitat de població del 

municipi. 

 

 

 

El creixement vegetatiu és la diferència que es produeix entre el nombre de naixements 

i el de defuncions en una població. El present gràfic mostra que, en general, les dones 

tenen un creixement vegetatiu positiu, sols en 3 anys ha sigut negatiu. En el cas dels 

homes, la tendència és diferent. A més a més, des de 2014, el creixement vegetatiu és 

negatiu. Per tant, des del 2014, els homes moren en major mesura que es produeixen 

naixements de xiquets. Una altra diferencia és que en el cas dels homes, la tendència és 

molt més disruptiva que en el cas de les dones, que és més regular. 
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La majoria de la població del municipi és espanyola. No obstant, al voltant d’un 8% és 

població estrangera. De la població estrangera que resideix a Llombai destaca que 

procedeixen generalment de la Unió Europea. No hi ha diferències significatives entre 

la migració de homes i dones, donat que està molt igualat.  
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A continuació, es presenten diversos indicadors demogràfics de Llombai. 

 2021 
Llombai 

2021 Com. 
Valenciana 

2021 
Espanya 

Taxa de dependència 53,6% 53,8% 54,0% 

Taxa de dependència de la població menor de 16 anys 23,9% 23,5% 23,5% 

Taxa de dependència de la població major de 64 anys 29,7% 30,3% 30,4% 

Índex d'envelliment 124% 128,9% 129,0% 

Índex de longevitat 56,8% 48,1% 83,0% 

Índex de maternitat 15,3% 17,9% 7,1% 

 

En primer lloc, Llombai, en termes generals, presenta valors similars a la mitjana 

autonòmica i nacional en els següents indicadors: Taxa de dependència (índex 

demogràfic que expressa la proporció existent entre la població dependent i l’activa, de 

la que aquella depén) taxa de dependència de la població menor de 16 anys, (índex 

demogràfic que expressa el nombre de persones menors de 16 anys en relació amb la 

població activa, de la qual esta depén) i la taxa de dependència de la població major de 

64 anys que és l’índex demogràfic que expressa el nombre de persones majors de 64 

anys no actives en relació amb la població activa, de la qual esta depén.  

Juntament amb estos indicadors, que Llombai tinga un índex d'envelliment del 124% 

significa que hi ha 124 persones majors de 65 anys per cada 100 persones menors de 16, 

per la qual cosa la tendència, serà d'un creixement vegetatiu baix i, si no es compensa 

amb una elevada taxa d'immigració, la població anirà disminuint amb el pas dels anys. 

L’índex de maternitat duplica la mitjana espanyola, però no és suficient per a revertir la 

tendència.  

 

 

 

Elaboració pròpia. Font: Portal estadístic de la Comunitat Valenciana 
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Endinsant-nos en l'estudi de dades relacionades amb l'ocupació i el treball, analitzarem 

la contractació per sexe, l'àmbit o sector laboral. 

 

 

La contractació de l'últim any a Llombai, ha sigut majoritàriament masculina, en què hi 

ha 295 contractes a homes i 200 a dones. Estes dades, en percentatge, suposen un 60% 

d'homes contractats enfront d'un 40% de dones. Este desequilibri de gènere suposa un 

problema en l'oferta d'oportunitats per a les dones, una reducció de la seua 

independència econòmica i, possiblement, la reproducció de rols familiars tradicionals. 
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És interessant, en este aspecte, analitzar si estes dades esmentades han sigut un 

problema circumstancial, o han suposat una tendència històrica. Analitzant-los en la 

seua evolució des del 2006 fins a l'actualitat, es pot observar que la contractació 

d'homes sempre ha sigut superior, en què  hi ha moments que fins i tot duplicaven els 

contractes femenins. Esta problemàtica, per tant, s'ha anat perpetuant durant els anys. 
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Analitzant les dades, no hi ha explicació sectorial aparent de la baixa contractació 

femenina, donat que on més contractes s’han formalitzat ha sigut al sector servicis 

(56%), l’únic sector on tradicionalment s’han contractat més dones que homes.  

Les dones, segons les dades publicades pel Ministeri de treball i economia social, 

desenvolupen la seua activitat majoritàriament en el sector serveis, en les activitats de 

comerç, sanitat, hostaleria i educació, on és baixa la seua presència en indústria i 

mínima en construcció. 
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El grup d'edat amb més persones demandants d'ocupació és el de més de 44 anys, en 

què és la tendència ascendent des dels de menys edat. Destaca que les dones són les 

que obtenen les dades més altes en tots els grups d'edat, la qual cosa implica que les 

dones són les que més treball sol·liciten perquè, malgrat estar disponibles per a 

treballar, es prefereix contractar homes. 
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Respecte a l'afiliació a la Seguretat Social, es pot observar que l'únic sector on no hi ha  

desequilibris de gènere significatius és en el sector serveis en els tres primers trimestres. 

L’únic trimestre i sector on el desequilibri de gènere és a favor de les dones és al sector 

servicis  al quart trimestre.   

En els altres sectors i trimestres és menor l'afiliació de les dones amb grans diferències 

amb els homes, conseqüència de la baixa contractació femenina.  

Per a finalitzar, s’analitzà la situació de les persones que reben pensions a Llombai, 

desagregades per sexe. 

 
 
 

 

Segons les últimes dades registrades (2019), s’observen diferencies significatives.  

La primera és al voltant de la pensió de viudetat. Moltes més dones que homes reben 

esta pensió, un 92% enfront del 8% respectivament. La pensió de viudetat sorgeix en 

els seus orígens amb la finalitat de protegir la situació de necessitat que la defunció del 

cònjuge -històricament l'home- generava en la família, caracteritzat este context social 

i econòmic per una distribució de rols familiars on la dona s'encarregava de les tasques 

domèstiques i la cura dels fills i altres familiars dependents, i l'home assumia de manera 

exclusiva la responsabilitat de mantenir econòmicament el nucli familiar. Este context 
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Elaboració pròpia. Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la 

Marina (ISM). Institut Valencià d'Estadística (IVE) 

 



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

39 
 

és a la vegada l’origen de la diferència també notable, que hi ha en les pensions de 

jubilació, que és rebuda per un terç més d’homes que de dones.  

Estes dades, de forma aïllada, poden indicar una possible falta d'independència 

econòmica, la qual cosa pot reduir les dones a un rol tradicional de família sustentada 

per l'home. 

 

Elaboració pròpia. Font: Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) i Institut Social de la Marina (ISM). 

Institut Valencià d'Estadística (IVE) 

Les dades mostren que les dones superen els homes quan es tracta de rebre pensions 

de baixa quantia, i la majoria de les dones reben pensions entre 601 i 800 € mensuals. 

En canvi, el nombre d’homes que reben pensions de quantia superior als 800 € mensuals 

triplica el nombre de dones. 

Estes baixes pensions de les dones poden respondre a haver desenvolupat treballs poc 

qualificats, amb baixos salaris, haver treballat de forma intermitent o en l’economia 

submergida, arrossegant la poca independència econòmica que s’esmentava en el 

gràfic anterior i perpetuant la desigualtat salarial. 
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En conclusió, la situació sociodemogràfica de les dones de Llombai presenta 

desequilibris de gènere bastant habituals com són la menor contractació de dones en 

sectors masculinitzats (construcció, agricultura i indústria) o pensions més baixes en 

dones, causant una menor independència econòmica entre població envellida. No 

obstant això, cal contrastar esta informació obtinguda amb les percepcions de la 

població de Llombai, i buscar altres patrons que puguen ser més habituals entre gent 

jove mitjançant el qüestionari en línia i a peu de carrer. 

Per a finalitzar posem les dades relatives al IRPF de la població de Llombai. 

IRPF 
Dades a 31 de desembre 

2016 2017 2018 2019 

Titulars        1.481,00 €       1.447,00 €       1.495,00 €       1.483,00 €  

Declaracions       1.217,00 €       1.219,00 €       1.298,00 €       1.301,00 €  

Renda bruta/declaració (€)     18.833,00 €     19.471,00 €     20.474,00 €     21.575,00 €  

Renda disponible/declaració (€)    16.191,00 €     16.593,00 €      17.374,00 €     18.236,00 €  

 

 

 

Les dades reflecteixen l’ evolució de la renda de les persones Llombai. S`ha triat fer la 

gràfica de la renda disponible perquè es considera que és el que més reflecteix la 

realitat sobre els ingressos.  
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ESTUDI QUANTITATIU 

 PORTADILLA  
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Després de l'anàlisi de fonts primàries i secundàries, és necessari contrastar-les amb la 

realitat que percep el veïnat de Llombai. Amb la realització de l'estudi quantitatiu del II 

Pla Municipal d’Igualtat de Llombai es pretén comprendre les dimensions de caràcter 

numèric sobre les principals qüestions en matèria d’igualtat. Amb este objectiu es va 

dissenyar una enquesta amb blocs temàtics que agrupava preguntes sobre àrees clau a 

l’hora de comprendre la situació de la igualtat entre dones i homes a escala local.  

Per a l’enquesta es van realitzar dos qüestionaris -un en línia i un altre a peu de carrer-

amb la finalitat d’evitar bretxes digitals, culturals i generacionals que podien afectar 

determinats grups de població. L’objectiu és previndre potencials biaixos que podien 

afectar l’anàlisi de les dades obtingudes i afavorir, d’esta manera, una participació 

ciutadana més inclusiva i diversa i permetre aportar les seues percepcions, de manera 

que es nodrisca el nostre estudi. Tots dos qüestionaris consten de 51 preguntes les quals 

versen sobre diferents temes relacionats estretament amb la igualtat. El qüestionari ha 

sigut respost per 71 persones i, a continuació, s’analitzen els resultats obtinguts. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

43 
 

 
 
 

En primer lloc, hem de comparar la participació de dones enfront de la dels homes. D'un 

total de 71 respostes, 55 van ser dones i 16 homes, per la qual cosa la participació és 

majoritàriament femenina, tenint en compte que la població de Llombai està composta 

per un 50% de dones i un 50% d’homes. En percentatges, estos números representen 

que un 77% de la participació va ser de dones, enfront d'un 23% la d'homes. 

 

Quant a l’edat de les persones que han participat, predominen les respostes de dos 

grups d’edat, en primer lloc, es troba el grup entre 51 i 64 anys, i en segon lloc, el grup 

d’entre 41 i 50 anys.  
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Destaca la baixa participació de la gent jove i la nul·la participació d’homes en les 

franges d’edat entre 18 i 21 anys, i entre 28 i 33 anys.  

 

 

 La totalitat de les persones enquestades són espanyoles. No és casualitat tenint en 

compte que el 92% de la població de Llombai és espanyola, com hem observat a l’anàlisi 

sociodemogràfica. 
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A la pregunta “quin és el major nivell d'estudis que has completat?”, les respostes 

predominants en les dones són educació primària, educació secundaria, i estudis 

universitaris. Entre els homes les respostes més predominants son FP de grau superior  

i estudis universitaris. 
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Vehicle propi 

Utilització del vehicle  

100%

Home

El següent bloc de gràfics, analitza les respostes donades a preguntes sobre 

mobilitat i urbanisme. 

 

 

El 100% dels homes enquestats han contestat que sí que tenen vehicle propi en canvi, 

de les dones, un 24% de les enquestades no té vehicle propi. És evident que tindre 

vehicle propi és un factor determinant per a treballar i per a tindre independència, per 

tant, sense vehicle esta es pot veure limitada. 
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44%

56%
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La utilització del vehicle està prou igualada. Al voltant del 70% de les persones 

enquestades l’utilitzen tota la setmana, un 20% només caps de setmana, i al voltant del 

10% només entre setmana. No hi ha, per tant, diferència determinada pel gènere en 

esta qüestió. 

 

 

 

Qüestió prou important per al municipi és l’accessibilitat al mateix. Amb els gràfics 

circulars que ens proporcionen els percentatges desagregats per sexe, es pot 

comprovar com les dones pensen majoritàriament que l’accessibilitat al poble no està 

garantida, en canvi, els homes pensen majoritàriament al contrari.  
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En la valoració de les infraestructures de mobilitat (on l’1 significa molt millorables i 5 

molt bones), la majoria de les dones i dels homes donen una valoració de 3, que podria 

equivaldre a suficient. La següent puntuació més nombrosa ha sigut 4. Per tant, podem 

dir que la població dona una valoració positiva a les infraestructures de mobilitat. No es 

pot ignorar, les opinions més desfavorables, donat que poden provindre precisament, 

de persones amb diversitat funcional o conscienciades amb este tipus de característica, 

i que són les que realment pateixen les faltes o problemes en este àmbit. 
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La majoria de les persones enquestades consideren que la comunicació amb altres 

municipis és un tema que precisa atenció. Estes consideracions reflecteixen que hi ha 

una carència en matèria de comunicació mitjançant transport públic entre Llombai i 

altres municipis. Cal tindre en compte que, com s’ha analitzat anteriorment, hi ha dones 

que no disposen de vehicle propi, si tampoc tenen comunicació mitjançant transport 

públic, no tenen possibilitats de desplaçar-se per trobar treball o fer qualsevol tipus 

d’activitat. 
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En el següent bloc de gràfics s’analitzen les respostes a preguntes sobre les 

polítiques d’igualtat.  

 

En general, la població opina que l'àmbit amb més influència en matèria d'igualtat de 

gènere és la família. Un 70% de les dones enquestades i un 75% dels homes així ho 

pensa. L'àmbit escolar es considera que influeix en menor mesura, tot i això el 22% de 

les dones considera que és l’àmbit amb més influencia, per als homes en canvi, és 

l’àmbit amb menys influencia, on s’obté un 12% de les respostes. L'àmbit que menys 

influencia té per a les dones és el de les amistats, que obté els percentatge més baixos 

(un 8%), en canvi, per al homes és el segon àmbit més influent, on s’obté el 13% de les 
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respostes. Que la família siga l'àmbit amb més influència en el tema de la igualtat de 

gènere no és casualitat, implica que cal promoure un canvi de mentalitat en totes les 

generacions per a evitar la reproducció de rols i estereotips de gènere i eliminar la 

desigualtat. 

 

 

Quan s'ha preguntat al voltant de l’existència de regressions en matèria d'igualtat hui 

en dia, la meitat dels homes enquestats creuen que sí que n'hi ha. La mateixa opinió 

tenen el 38% de les dones enquestades. El percentatge obtingut de les respostes que 

neguen eixa regressió és coincident en els dos gèneres, amb un 44%.  
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Quan es pregunta sobre l'edat on s'estan produint estes regressions, la majoria de la 

gent enquestada que ha respost afirmativament a l'existència d'esta, coincideix en la 

franja d'edat d’entre els 14 i els 25 anys. La població del municipi considera que és 

precisament, la franja edat on es produeix la maduresa mental, on estan produint-se 

actituds i corrents de pensament involutives per als drets de les dones. 
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En preguntar a la població de Llombai si coneixen les activitats municipals que es 

realitzen al municipi sobre igualtat, més de la meitat de les dones enquestades sí que hi 

tenen coneixement, en canvi, més de la meitat dels homes enquestats les desconeixen. 

Estes dades poden significar que hi ha dèficits en la comunicació de les polítiques o 

activitats que realitza l'ajuntament en esta matèria. 

 

 

Respecte a dos de les activitats més importants en matèria d'igualtat, la població les 

valora de forma positiva, on l’1 significa molt millorables i 5 molt bones. Les del 25M, 

soles tenen 6 opinions desfavorables. Les accions del 8M tenen una valoració més 

positiva i a soles té 1 valoració negativa, possiblement perquè són més conegudes. 
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Participació en associacions 

A continuació, s’analitzen les qüestions relacionades amb associacionisme i 

esports. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les associacions juguen un paper social cada vegada més rellevant, cobreixen 

necessitats que no estan garantides pels sectors tradicionals. Estes necessitats de 

caràcter social, producte dels canvis que viu la societat, requereixen formes de 

cooperació entre la ciutadania i les entitats públiques. 
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En este tema, Llombai és un poble amb nombroses associacions, la població és molt 

participativa, però hi ha diferències en funció del gènere, donat que el 56% dels homes 

enquestats pertanyen a alguna associació, en canvi a soles un 42% de les dones 

enquestades estan associades. 

La participació més igualitària la trobem a les associacions culturals. La majoria de 

dones pertanyen a associacions d’igualtat o de dones (tipus mestresses de casa), 

culturals o socials. 

 

 

A la pregunta “Penses que en totes les festes i actes de Llombai es pot participar de manera 

igualitària?” la resposta més nombrosa ha sigut l’afirmativa. Tot i això, no podem 
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ignorar que un 18% de les persones entrevistades considera que no hi ha participació 

igualitària.  

 

Les dones practiquen més esport que el homes. Dels homes que han respost  a esta 

pregunta la meitat no fan cap tipus d’esport, però en el cas de les dones la cosa canvia, 

donat que 35 dones han respost afirmativament i 20 negativament. Això ens permet 

concloure que les dones es preocupen més per la seua salut que el homes.  
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Entre les dones que han contestat a esta pregunta, la resposta més nombrosa ha sigut 

caminar, pràctica que no necessita lloc localitzat, equipament especial, ni comporta el 

pagament d'una quota. A més, és una pràctica que es pot fer a qualsevol hora del dia. A 

més les dones no solen caminar a soles, sinó que solen anar en grups, ja que és una 

forma de socialització.  

S’observa prou varietat d’esports practicats per les dones, on apareixen esports que 

tradicionalment han sigut practicats per homes com el futbol i pàdel. Allò ens indica que 

pot existir una ruptura dels estereotips de gènere al nostre municipi, no obstant, donat 

la grandària de la mostra i la poca participació dels homes, no es pot afirmar 

taxativament. Este tema s’ha analitzat en profunditat a l’anàlisi qualitativa gràcies a les 

entrevistes amb els focus group, on s’ha transmés la situació real, i a les dos 

informacions es valora la situació de les dones en l’àmbit dels esports. 
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Anàlisi de preguntes sobre la seguretat i l'àmbit relacional. 

 

Alguna vegada has sentit inseguretat al carrer per alguna situació masclista o de gènere? 

Esta pregunta ha sigut contestada per dones exclusivament, donat que el homes no se 

senten intimidats o insegurs per la presència o actes de dones als carrer.  

Un terç de les respostes ha sigut contestada de forma afirmativa, és a dir, 1 de cada 3 

dones s’ha sentit insegura per la presència o actes masclistes d’algun home o homes. 

Les dones pateixen assetjament al carrer i es mouen amb por per les floretes, mirades, 

persecucions i agressions. Estes situacions, algunes normalitzades, deuen ser 

erradicades per aconseguir la igualtat. Mentrestant, les dones continuen sentint 

inseguretat per situacions relacionades amb el masclisme, ja que no tenen la mateixa 

llibertat que el homes, i per tant, es troben en situació de desigualtat, que tant volem 

erradicar. 
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Un 15% de les dones ha descartat publicar algun tipus de contingut a les xarxes socials 

per evitar alguna reacció negativa per part de la seua parella. És a dir, les dones que 

contesten en este sentit, deixen de publicar lliurement contingut per evitar certs 

comportaments de la seua parella, cosa que es tradueix com a mecanisme de control o 

manipulació, i per tant, coartant d’esta forma la llibertat de la dona. 

La xarxa social més utilitzada per controlar les dones és Facebook, seguit de Whatsapp 

i Instagram. 
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A les preguntes “Alguna vegada has sentit que alguna de les teues parelles, actual o 

anterior, et donara ordres o tractara d’imposar la seua voluntat sobre la teua?” i “Alguna 

vegada has sentit menyspreu o humiliació per part d’alguna de les teues parelles, actual o 

anterior?”  quasi un 20% de les dones enquestades ha respost de forma afirmativa, és a 

dir, este percentatge de dones de la població que ha contestat estes qüestions ha patit 

o pateix maltractament psicològic com a tractes de menyspreu o humiliació. 
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A la pregunta “Alguna vegada alguna de les teues parelles, actual o anterior, t’ha agredit 

verbal o físicament?” un 13% de les dones han contestat afirmativament, la qual cosa vol 

dir que, com a mínim, un 13% de les dones enquestades són víctimes de maltractament 

psicològic o físic.  

A més, a les dones que han respost afirmativament se’ls ha preguntat si han interposat 

denúncia pels fets, i únicament una dona va interposar denúncia. Allò s’ha de tindre en 

compte per a conéixer els motius que fan que les dones víctimes de violència de gènere 

no denuncien. Els factors més comuns són: la por que té la víctima respecte a l'agressor, 

la preocupació pels fills en comú, el temor a l'abandonament i a la soledat davant 

l'absència d'altres recursos, la normalització de la violència, d'actituds possessives i 

controladores com la gelosia i la culpabilització de la situació, provocada pel desgast 

emocional i psicològic ocasionat al llarg de tot el temps. Un altre factor important que 

dificulta la presa de decisió de la dona es refereix a les traves institucionals i a les 

deficiències del propi sistema. 

A nivell local, al nostre municipi farem front a este problema mitjançant accions  

necessàries per a corregir este dèficit de denúncies, conscienciant la població sobre la 

necessitat de tractar situacions que es naturalitzen com a quotidianes mitjançant una 

denúncia i assistència jurídica. 
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Coneixement a l’entorn de casos de violència de gènere  

 

 

 

 

 

 

 

 

El coneixement de casos de violència de gènere ja no és cosa de dones en exclusiva. Les 

respostes donades reflecteixen que els homes tenen també coneixement d'estos casos, 

amb poca diferència percentual. S’està treballant perquè la violència de gènere no siga 

un tema tabú per a les víctimes i perquè el homes es consciencien sobre la importància 

d’este tema.  

La interposició de denúncies continua sent un problema. Les dades reflecteixen que 

soles un 33% de les víctimes denuncien. 
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A continuació, es parla sobre conciliació de la vida laboral, familiar i personal i sobre 

situacions de dependència. 

 

La població del nostre municipi considera majoritàriament que concilia amb poca 

dificultat, però un percentatge de al voltant del 33% ho fa amb molta dificultat. També 

hi ha sectors de la població que, o no aconsegueix conciliar o ho aconsegueix fàcilment. 

Cal assenyalar que aparentment no hi ha diferències en funció del sexe de les persones 

enquestades, però tenint en compte que la mostra és relativament menuda i han 

contestat molt pocs homes, estes dades no es corresponen amb la realitat que s’ha 

estudiat en altres pobles inclús a nivell nacional.  

La sobrecàrrega d'obligacions en l'àmbit familiar i domèstic, juntament amb els deures 

professionals, fa imprescindible recórrer a uns certs serveis públics i privats. L'accés a 

determinats serveis domèstics, educatius o de cures personals està cada vegada més 

demandat, fins i tot quan la persona gaudeix d'una plena flexibilitat horària per a 

aconseguir una òptima gestió del temps. Existeixen, per tant, necessitats no cobertes 

que les entitats locals poden contribuir a satisfer a través de la provisió directa de béns 

i serveis, la coordinació i regulació dels ja existents o mitjançant subvencions o un altre 

tipus d'incentius al sector privat per a promoure la creació d'esta mena de serveis, amb 

l'objectiu final d'aconseguir la conciliació de la vida personal, familiar i professional. 
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Les dades mostren que un dels pilars fonamentals en el nostre teixit social és el suport 

de la nostra xarxa familiar, de manera que es converteix en el recurs més utilitzat per a 

poder conciliar. 

Òbviament hi ha dos factors que influeixen en este fet. Un d’estos és la confiança que 

les persones progenitores tenen en les seues famílies per a deixar al seu càrrec als fills i 

filles de menor edat i l’altre és la gratuïtat d’este recurs.  

Cal tindre en compte que l’altra resposta més nombrosa és “cap de les anteriors”, esta 

resposta ha sigut donada quan la situació a la llar es caracteritza perquè la dona no te 

ocupació remunerada i es dedica en exclusiva a la cura i tasques de la llar.  
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Coneixement de drets laborals en matèria de conciliació  

Altres recursos utilitzats són centres d’ensenyament (sessió matinera, menjador, 

extraescolars, etc.) i entitats d’oci i temps lliure, per tant, els serveis públics adquireixen 

importància en este àmbit. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Són les dones les que tenen més coneixement sobre drets laborals en matèria de 

conciliació, de manera que els percentatges de coneixement són prou elevats.  

El percentatge d’homes és inferior al de les dones, però no es pot ignorar que el 

coneixement quant als drets laborals s’ha incrementat amb el pas de temps, i en la 

matèria que s’està tractant s’està fent un gran esforç per donar-los a conèixer i perquè 

l’exercici dels mateixos es faça de forma igualitària. 

 Dones Homes 

No 29 5 

Sí 14 6 

No obstant, cal matisar que els drets laborals que permeten la conciliació són 

nombrosos, on s’abasta des d’un permís per a teletreballar un dia puntual perquè s’ha 

posat malalta una criatura, a una reducció de jornada. Molts són els estudis que 
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reflecteixen que la realitat global sobre els drets laborals per conciliar és que la majoria 

s’exerceixen majoritàriament per les dones donat que sobre elles recau les 

responsabilitats de la llar i cura. 

 

 

 

 

De la població enquestada un 42% té persones menors de edat a càrrec, i un 31% té 

persones en situació de dependència al seu càrrec, la qual cosa indica que hi ha una part 

molt important de la població enquestada que te càrregues familiars, quasi un terç. 

42%

58%

Menors a càrrec 

Sí No

31%

69%

Familiars en situació de dependència a càrrec

Sí No



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

67 
 

 

 

 

Quan es fa la pregunta “Eres la persona cuidadora principal de les persones en situació de 

dependència que viuen a la llar?”, ix a relluir la tradicional divisió sexual del treball, on és 

la dona la que habitualment es fa càrrec de la cura de la persona dependent. 
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De les que sí que tenen persones dependents a càrrec, sols el 27% rep algun tipus 

d'ajuda, prestació o subvenció per este motiu, i soles el 44% fa ús de serveis públics per 

a poder conciliar, un 36% fan ús dels municipals i un 9% dels oferts per la Mancomunitat 

del Marquesat.  

Com hem exposat  al principi del pla, un dels principis rectors d’este és la inclusió, 

principi que implica que a les actuacions promogudes en qualsevol àmbit, es tinga en 
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compte les necessitats dels diferents grups de persones que conformen el municipi, i 

s’atenen a aquelles que es troben en situacions de vulnerabilitat. 
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Valoració de la pròpia salut  

Valoració de l’autoestima 

A continuació s’analitza la percepció que tenen les persones de la seua salut. 

  

 

 Si s’analitza la qüestió “Com consideres que ha estat la teua salut en l’últim any?” , on l’1 

significa molt millorable i 5 molt bona, es veu com el 88% del homes que respongueren 

a esta pregunta van considerar que tenen una bona o molt bona salut, mentre que en el 

cas de les dones este percentatge baixa al 65%. Sols un 12% dels homes tenen una 

apreciació negativa de la seua salut, en canvi, un 35% de les dones fa una valoració 

negativa de la seua salut.  
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En el cas de valorar l'autoestima, els percentatges es polaritzen més. Només un 6% dels 

homes considera que la seua autoestima s’ubica entre 3 i 4, i el 94% restant considera 

que té una autoestima bona o molt bona. En canvi, en el cas de les dones estos 

percentatges varien i ascendeixen al 28% en el cas de considerar que la seua autoestima 

és mitja, un 9% mala i baixa al 63% en cas de considerar-la de manera positiva. 

 

 

Les dades reflecteixen que al voltant d’un terç de la població enquestada, no té hàbits 

saludables o nocius per a la seua salut en general (física i psíquica). Són alentadores les 

dades obtingudes respecte a la realització d’exercici, tot i això és recomanable ajudar a 

l’abandonament d’hàbits nocius i fomentar la pràctica d’exercici amb regularitat. 
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Es finalitza l’estudi quantitatiu amb el bloc d’ocupació. 

 

En esta gràfica es representa la situació laboral de les persones enquestades. Les dades 

estan desagregades per sexe, de tal forma que el total de les respostes de cada sexe 

representa el 100% de cada sexe.  

Les dades més significatives són les relatives que la majoria dels homes es troben 

ocupats en treballs per compte aliè i per compte propi, però en el cas de les dones la 

cosa canvia i la segona situació més comuna és la desocupació, i la tercera és treball de 

la llar, sense que en este cas hi haja cap home.  

Les dones s’han incorporat al mercat laboral, però no ho han fet al nivell dels homes i a 

l’hora d’emprendre els homes dupliquen les dones. Estes dades no són casualitat ni 
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exclusives de la població de Llombai, sinó que la mostra és una representació de la 

realitat social. 

 

 

De les persones que tenen una ocupació remunerada, 16 dones i 7 homes la 

desenvolupen en Llombai. Per tant, més de la meitat de les persones que han respost a 

esta pregunta desenvolupen l’activitat laboral a Llombai. 
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El sector laboral amb més pes entre el habitants del nostre municipi és el terciari 

(comerç i serveis). A més a més, la presència de dones en els sectors agrícola i industrial 

és escassa i nul·la en el sector de la construcció. Estes dades són la representació del 

que ocorre a escales més grans com pot ser la nacional. La majoria de les ocupacions 

del sector terciari són ocupacions feminitzades, i el contrari passa als sectors primari i 

secundari, on estos últims sectors estan masculinitzats. 

 

 

Aparentment, les empreses on les persones enquestades treballen, promocionen la 

igualtat de gènere, però soles la meitat d’estes tenen pla d’igualtat. 
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La percepció al voltant promoció de la igualtat és subjectiva, és a dir, pot ser que una 

persona considere que a la seua empresa es promociona la igualtat, simplement 

igualant els salaris de les dones als dels homes, però la promoció de la igualtat implica 

moltes altres coses com són: incorporar dins dels principis i valors corporatius la igualtat 

de gènere, donar formació en igualtat d'oportunitats i de gènere a tota la plantilla, 

contractar dones en àmbits on la presència femenina estiga infrarepresentada o donar 

preferència a la contractació de dones en igualtat de condicions, fer accessibles les 

accions formatives a les dones, realitzar plans de promoció professional que 

garantisquen la igualtat d'oportunitats per a homes i dones, establir un programa de 

conciliació laboral i familiar consensuat amb la plantilla i efectiu, redissenyar el sistema 

de retribució des de la perspectiva de gènere (no només de salari, sinó també d'hores 

extres, incentius, etc.), establir una política de comunicació no sexista, tant en la 

comunicació interna com en l'externa, concretar protocols de prevenció i denúncia de 

l'assetjament sexual per raó de gènere, avaluar les mesures del pla d'igualtat de manera 

participativa i sistemàtica, entre altres. 

 

Amb la pregunta "eres la persona que aporta més ingressos a la llar?" s’extrau informació 

sobre qui és la persona sustentadora principal de la llar. Les dades obtingudes il·lustren 

que els homes continuen sent els sustentadors principals de la llar; tot i això, les dones 

han obtingut un percentatge significatiu. L'ingrés de la dona en el mercat laboral està 

modificant les estratègies familiars davant l'ocupació i la reproducció en funció de 
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factors com ara les polítiques públiques de benestar, la cultura familiar o l'estructura del 

mercat laboral, però queda camí per recórrer perquè es done la igualtat real entre sexes. 

 

Les dades il·lustren que com a mínim el 30% de la població pot estar vivint en llars en 

risc de pobresa, considerant que el llindar de pobresa en 2021 compost per dos persones 

adultes i dos menors de 14 anys és de 20.024€ anuals. Quan es divideix el llindar de 

pobresa anual entre 12 mesos que té l’any, donen uns ingressos mensuals de 1.668€, 

que marcaria el límit pel qual els llars amb ingressos inferiors poden estar en risc de 

pobresa. 

Es considera que estan en risc de pobresa aquelles persones que viuen en llars on la 

renda és inferior al 60% de la mitjana de la renda del seu país o territori, és a dir, els 

ingressos del qual estan per baix de l'anomenat “Llindar de pobresa”.  

Cal tindre estes circumstàncies i dades en compte per a plantejar les polítiques i 

mesures relacionades amb la igualtat. Com s’ha exposat en els principis rectors, la 

interseccionalitat té per objecte vertebrar els diversos vessants que conformen la 

identitat, com ara el gènere, la raça, l’ètnia, l’edat, la classe, les capacitats, l’orientació 

sexual, la identitat de gènere…, i entendre la lluita contra les discriminacions de manera 

conjunta. En este sentit, les polítiques de gènere han d’impulsar-se tenint en compte 
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les desigualtats existents que travessen la vida de les dones i incorporant les 

desigualtats específiques, com en este cas, la classe.  
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ESTUDI QUALITATIU 

 PORTADILLA 
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Bústia ciutadana 

La bústia ciutadana compon una de les accions que promou la participació ciutadana al 

desenvolupament del pla i ho fa de manera més qualitativa i oberta.  

La bústia ciutadana disposa de dos preguntes tancades sobre la percepció de la 

ciutadania al voltant del desenvolupament de polítiques d’igualtat, i en últim lloc, llança 

una qüestió oberta que permet proposar quina és l’àrea que segons la seua 

consideració, necessita més treball en matèria d’igualtat. Posteriorment, les respostes 

es desagreguen per sexe, i es categoritzen les respostes obertes en àrees de treball 

municipal.  

Disposem de 35 persones participants, de les quals 32 van ser dones i 3 homes.  

 

La primera qüestió és tancada i les opcions de resposta de l’1 al 5, on l’1 significa el 

mínim i 5 la puntuació màxima. 

La majoria de persones valoren amb un 5 (puntuació màxima) la importància que té 

desenvolupar polítiques d’igualtat. Açò ens indica que la població de Llombai és 

partidària de continuar i incrementar  polítiques amb perspectiva de gènere. És possible 

que esta actitud vinga derivada de l’increment d’activitats de conscienciació i 

sensibilització desenvolupades al municipi.   
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Quan es pregunta si saben de què tracta una de les principals polítiques d’igualtat que 

es poden implementar a nivell municipal, la majoria afirma que coneix què és un pla 

municipal d’igualtat. No obstant, de 35 persones, 14, quasi la meitat, han respost que 

ho desconeixen o no saben respondre.  

Estes dades ens deixen constància de la importància desenvolupar una posterior difusió 

dels continguts del pla, establint una base de coneixement que permetrà la 

col·laboració ciutadana de qualitat. A més, estes dades poden evidenciar un 

desconeixement més extens que sembla aparéixer quan es pregunta en relació amb 

qüestions més administratives o polítiques, fet que fa necessari un treball d’informació 

i difusió sobre polítiques, drets o activitats que es desenvolupen al voltant de la igualtat.  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

No NS/NC Sí

Saps de què tracta un Pla Municipal d'Igualtat? 

Femení

Masculí



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

81 
 

 

Per últim, en relació amb la pregunta oberta que permetia oferir propostes o plasmar 

quina àrea consideraven que era més important per millorar la igualtat al municipi, 

destaquen les accions d’educació i el desenvolupament de polítiques d’igualtat. No 

obstant, és important el nombre molt elevat de persones que no van saber que 

respondre, indicant una falta de coneixements relatius a de quina manera es poden 

implementar millores o quins àmbits tenen més necessitats i, en conseqüència, 

necessitarien més treball o esforç.  
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Entrevistes amb focus grups 

 
 

Seguint amb l'estudi qualitatiu, es van realitzar quatre reunions en els dies 15 i 16 de 

juny, per a recollir percepcions i informació més detallada de la situació de la dona a 

Llombai i les possibles necessitats o àrees a millorar. 

En representació de les diferents associacions i agrupacions assistiren les següents 

persones:  

ASSOCIACIONS ESPORTIVES 
 

• Pepe Forés Sanz. Alcaldia. 

• Victoria Cases Parrilla. Regidora d’igualtat. 

• Javier Bisbal Garrido. Regidor festes i joventut. 

• Susana Querol Conchell. Regidora d’esports i cultura. 

• Jose Luis Climent Cervera. Regidor d’agricultura i medi ambient. 

• Vicent Guerrero Barberà. President de Club La Porte Fresca. 

• Augusto Herrero Matamales. President de la BTT Colaita. 

• Vicent López Bono. Vicepresident Club frontenis Marquesat. 

• Juan Ramón Roca Sánchez. Secretari Club frontenis Marquesat. 
 
 
ASSOCIACIONS 1 
 

• Pepe Forés Sanz. Alcaldia. 

• Victoria Cases Parrilla. Regidora d’igualtat. 

• Javier Bisbal Garrido. Regidor festes i joventut. 

• Susana Querol Conchell. Regidora d’esports i cultura. 

• Jose Luis Climent Cervera. Regidor d’agricultura i medi ambient. 

• Lluna Sanz Montrull. Orgull Rural del Marquesat. 
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• Sheila Carnero Ajenjo. SOS Animalades I Grup D’acció Mediambiental. 

• Rosa María Lahoz Bono. Agrupació Coral Del Marquesat. 

• Silvia Senchermés Sabater. EFA Malvesia. 

• Placer Forés Querol. EFA Torrealedua. 

• Raquel Quintana Gil. Agrupació Escolta el Marquesat (scouts). 

• Jesús Soriano Raga. Societat Unió Protectora Musical.  

• Camen García Marco. Presidenta Falla de Llombai. 

• Rosa Monzó Guaita. Falla de Llombai.  
 
 
ASSOCIACIONS 2 

• Pepe Forés Sanz. Alcaldia. 

• Jose Luis Climent Cervera. Regidor d’agricultura i medi ambient. 

• Victoria Cases Parrilla. Regidora d’igualtat. 

• Javier Bisbal Garrido. Regidor festes i joventut. 

• Josefa Sabater Monzó. Caritas. 

• Antonia Rodríguez Agredano. Caritas. 

• Empar Sanchis Fabra. Cambreres Mare de Déu del Rosari. 

• Rosario Aparici Herrero. Ames de casa Tyrius. 

• Pepita Lloret Bisbal. Ames de casa Tyrius. 

• Maria Castillo Palomares. ADL Llombai. 

 
 
GRUPS MUNICIPALS 

• Pepe Forés Sanz. Alcaldia. 

• Jose Luis Climent Cervera. Regidor d’agricultura i medi ambient. 

• Victoria Cases Parrilla. Regidora d’igualtat. 

• Javier Bisbal Garrido. Regidor festes i joventut. 
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• María José Lloria García. Grup PSPV-PSOE. 

• Salvador Climent Pellicer. Grup IPL. 

 

De les reunions, es van extraure les següents conclusions i aportacions: 

En general, segons la percepció de les persones entrevistades, Llombai és un municipi 

que no presenta resistències explícites a la igualtat entre dones i homes. Esta realitat es 

dona gràcies als esforços que han realitzat totes les persones de l'ajuntament en 

diferents legislatures, impulsant prèviament plans d'igualtat i activitats contra la 

violència de gènere i per la igualtat. 

Pel que respecta als esports, és un àmbit en el que actualment s’està treballant molt per 

fer-los més igualitaris. La participació de la dona en l'esport és un exercici 

d'empoderament, i l'àmbit local és fonamental per a donar les oportunitats del 

desenvolupament. No és suficient la creació d'equips mixtos o l'acceptació de xiques en 

equips masculins, ja que per la situació en la qual les xiquetes i xiques es veuen quan 

volen evolucionar o professionalitzar-se en l'esport, es veuen obligades a traslladar-se 

a la  ciutat, temporalment o definitivament per poder participar en equips femenins. En 

eixe punt la situació familiar és determinant, tenint en compte que no totes les famílies 

poden assumir el cost econòmic i de temps que allò implica. Açò pot produir un biaix de 

gènere i un biaix de classe. Es proposa la creació d'equips únicament femenins. 

En l'àmbit dels esports cal destacar l'important paper de la Mancomunitat, com a 

impulsora de la realització de diverses activitats físiques a Llombai, que fa un gran 

esforç per incloure la dona en esports que, tradicionalment han estat i estan 

masculinitzats, per exemple, en ciclisme, running i trail. Quant als esports de raqueta, 

la pràctica generalment està organitzada per la mancomunitat. També hi ha dones que 

practiquen pàdel i pilota. La presència femenina al frontenis és poc nombrosa, tot i això, 

són un referent a l'escola. És rellevant tindre referents femenins, ja que ajuda les 

xiquetes i dones a participar en estos esports. Per a fomentar la participació de les dones 

en estos esports se suggereix en la reunió, que des de la federació es faça valdre la 

participació de parelles mixtes mitjançant alguna acció positiva, com per exemple 
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reconeixement exprés per este tipus de participació (premis, major puntuació de 

partida, etc). 

Les persones assistents a les reunions transmeten que al club de futbol mancomunat hi 

ha equips mixtos, però no hi ha vestuaris per a xiques. La participació mixta és un fet 

que afavoreix la igualtat, però si les dones participants no tenen la mateixa accessibilitat 

a les instal·lacions que els homes es produeix una discriminació que pot derivar un biaix 

de gènere. Se suggereix l'habilitació d'un vestuari femení o alguna opció mentre es 

desenvolupa eixa habilitació.  

Donada la proximitat de Llombai amb la resta de pobles de la mancomunitat, els serveis 

privats d’estos són utilitzats per la nostra ciutadania, com és el cas del gimnàs que s'ha 

convertit en una eina important per conciliació personal, amb una gran oferta 

d'activitats en les quals participen dones i homes segons preferències. Tot i això, tenint 

en compte la situació de mares i pares i la limitació d'horaris, es podria recomanar una 

millora d'horaris per adaptar-los a estes situacions. 

Respecte a les persones adultes, hi ha una participació en activitats físiques més 

nombrosa de dones que d'homes. Tant “Llombai Camina" (programa de senderisme 

amb rutes locals de l'hospital de la Ribera en coordinació amb el centre de salut), com 

en les activitats esportives i lúdiques desenvolupades a través de la llar dels jubilats i la 

Mancomunitat, la participació no està equilibrada tot i que, com corrobora l'anàlisi 

sociodemogràfica, la població total del nostre municipi està equilibrada quant al 

gènere. Esta situació deriva de factors de socialització tradicionals basats en els rols de 

gènere que s'han donat en les generacions més majors. Per això, es recomana la 

realització d'accions de sensibilització sobre la ruptura d’estereotips i motivació per al 

desenvolupament d'activitats mixtes. 

Respecte a les festes, no es detecten resistències alarmants. La falla té presidenta, i la 

Junta Local està composta per una majoria femenina. A determinades festivitats locals 

hi ha certes tendències residuals. Hi ha festeres i clavaris, però la tradició és que elles 

van acompanyades. En este cas, és possible modificar esta conducta amb una acció de 

conscienciació. 
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A Llombai es viu amb naturalitat i llibertat la diversitat de gènere. Aparentment, es 

podria pensar que a la ciutat hi ha més opcions per expressar-se i viure lliurement, i que 

en canvi l'ambient dels pobles pareix més hostil, però les persones del col·lectiu 

expressen que a Llombai hi ha una naturalització i un ambient de protecció. La mateixa 

sensació expressen persones amb diversitat funcional, tot i això, es proposa tindre en 

compte l'accessibilitat en la realització d'actes de l'ajuntament i activitats pel poble per 

a facilitar la participació d'estes persones. 

En l'àmbit de la conciliació es detecten unes certes dinàmiques que repercuteixen en les 

experiències vitals de les dones, derivades de la divisió sexual del treball. La divisió 

sexual del treball és la manera en què cada societat organitza la distribució del treball 

entre els homes i les dones, segons els rols de gènere establerts per a cada sexe. Es 

divideix en treball productiu (homes) i reproductiu (dones); esta divisió descrita és una 

construcció social, interioritzada a tal grau que es considera que els rols tradicionals 

corresponen, en realitat, a la naturalesa i capacitats d'homes i de dones. Seguint este 

sistema, a Llombai la dona ha sigut qui ha cuidat de tota la família (sogres, mares i 

pares, filles i fills i netes i nets), i així contínua sent en els casos d'algunes dones de 

mitjana edat i sobretot dones de més avançada edat. Les mestresses de casa no es 

plantejaven utilitzar serveis disponibles que possibiliten la conciliació. Tot i això, fa anys 

que les dones desenvolupen treballs remunerats, i les famílies (homes i dones) 

necessiten serveis de conciliació, tant per a la cura de criatures com per a persones 

dependents. Amb el transcurs del temps esta necessitat s’està accentuant, donat 

l'envelliment de la població. Actualment, els únics serveis disponibles són el Centre de 

dia i guarderia, ambdues en Catadau. El col·legi de primària disposa d'aula primerenca 

de dos anys, però no té matinera. Amb els resultats obtinguts amb el qüestionari, 

s'observa com les dones són les que s'encarreguen majoritàriament de la cura de les 

criatures i de les persones dependents. A més es poden dur a terme accions de 

conscienciació al voltant de la conciliació i la corresponsabilitat, per involucrar l'home 

en la cura de la família i donar a les dones temps per a sí mateixes. 

L'educació és, segons el qüestionari l'àmbit més influent en el tema de la igualtat. Tot i 

això, es detecten circumstàncies que no afavoreixen la igualtat. Hi ha centres 

d'educació secundària on continua la segregació per sexes en les seues aules. Els cicles 
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són mixtes, però en la pràctica la branca agrària i forestal l'estudien els xics i la sanitària 

les xiques, per tant, existeix en la pràctica una segregació per sexes. 

Respecte a  l'oci, l'apreciació és que al municipi hi ha una oferta similar per a xiques i 

xics, però hi ha poca oferta en activitats per a la població més jove. Com grups on es 

realitzen activitats lúdiques estan els Scouts, que són grups mixtos, i on es fan 

campaments i diverses activitats. En l'àmbit de l'aprenentatge de música, l'escola és 

mixta i tenen llibertat d'elecció de l'instrument, però es comenta que és una actitud 

usual de les famílies incitar a l'elecció d'instruments estereotipats. Per intentar eliminar 

este comportament es proposa una acció de sensibilització exposant músiques amb 

instruments masculinitzats. Caldria desenvolupar accions per al foment de la 

participació de la població jove, amb perspectiva de gènere. 

Llombai és un poble solidari i a les organitzacions no destaquen biaixos de gènere a 

priori. També són a soles les dones les encarregades de les persones que venen 

d'acollida mitjançant l'organització Caritas. 

Quan es pregunta sobre el treball de les dones, es comenta que estes no han 

desenvolupat treballs remunerats de forma habitual al mateix nivell que els homes, 

perquè com era tradicional elles s'encarregaven de les tasques de la llar i la cura de la 

família; no obstant, feien molt de treball irregular. La situació ara és diferent, sense 

desigualtats aparents. 

Per últim, es fa al·lusió a la preocupació per la violència de gènere. Es mencionen les 

violències masclistes més ocultes, diferenciant entre la joventut (i com l'ús de noves 

tecnologies i xarxes socials està derivant en noves i diferents violències) i la gent major, 

que té normalitzades certes violències. Estes conductes poden corregir-se amb accions 

per a identificar tots els tipus de violències i conscienciació.  
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L’Ajuntament de Llombai va impulsar en 2018 el I Pla Municipal d’Igualtat, un document 

amb un extens pla d’acció que, juntament amb la situació pandèmica va suposar un 

repte a l’hora d’implementar les accions.  

Per a l'elaboració d'este apartat s'ha realitzat un contrast de les accions descrites en el 

pla d’acció del I Pla per a la Igualtat amb les accions realitzades segons la informació 

aportada per regidoria d'igualtat de l'ajuntament . 

Per avaluar com ha sigut el desenvolupament de l’execució del primer pla, es tenen en 

compte indicadors de resultats i de gestió.  
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NOMBRE 
D’ACCIONS 

A LES 
QUALS 

RESPON 
L’ACTIVITAT 

TIPUS D’ACTIVITAT Descripció de l’activitat 

Acció: 25 i 26 
ASERTIVITAT I AUTOESTIMA, 

TALLER 
Taller per a persones majors i dones. 

Acció 11 i 91 ACCIONS 25N 2018 

-Adhesió a un manifest i lectura del mateix,  

-Exposició cultural amb pel·lícules feministes, 
concentració rebuig violència de gènere. 

Acció 25 i 26 
TALLER AUTODEFENSA 

PERSONAL AMB DIVERSES 
SESSIONS 

Taller impartit per tècnics especialitzats en defensa 
personal. 

Acció 11 ACCIONS 8M 
Concentracions anuals i lectures de manifests amb la 
seua adhesió. 

Acció 27 
ADHESIÓ I DIFUSIÓ DE LA 

CAMPANYA MASCARETA 19 

Implantació de la campanya mascareta 19 per 
permetre una comunicació fàcil i directa de les dones 
que sofreixen maltractament. 

Acció 53 
JOCS EDUCATIUS IGUALITÀRIS 

EN LÍNIA (ACCIONS EN 
PANDÈMIA) 

Jocs com scaperooms o cadenats que permeten 
informar i conscienciar sobre conceptes igualitaris. 

Acció 82 i 39 
INFORMACIÓ DELS RECURSOS 

ESTATALS PER LLUITAR CONTRA 
LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

Comunicació permanent a xarxes sobre els diferents 
recursos que existeixen a nivell estatal i autonòmic 
que permeten identificar i lluitar contra la violència de 
gènere: per exemple alertcops. 

Acció 52 
TALLERS D’ALFABETITZACIÓ 

DIGITAL PER A DONES 

Tallers d’alfabetització digital impulsats per 
l’ajuntament que permeten aprendre com resoldre 
certs tràmits administratius. 

Acció 42 
TREBALL AMB COL·LECTIUS 

LGTBI 

Impuls de la inclusió i diversitat al municipi amb 
diversos treballs amb els col·lectius del marquesat 
com a orgull rural, accions de sensibilització i 
conscienciació o informatives respecte a conceptes o 
història del col·lectiu. 
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Acció 33 
INFORMACIÓ I DIFUSSIÓ DE LA 
GUIA DEL MINISTERI DE PUNTS 

VIOLETA 

Difusió dels continguts de la guia del ministeri per 
afavorir el desenvolupament d’unes festes més 
segures. 

 
ACTUACIONS DE REBUIG 
CONTRA ASSASSINATS 

MASCLISTES 

Concentracions i actuacions conjuntes de 
sensibilització contra la violència masclista. 

 
CREACIÓ DE MATERIALS DE 

CONSCIENCIACIÓ PER A EVENTS 
RELATIUS AMB LA IGUALTAT 

 

Accions 1, 2, 
3, 26 i 84 

CURSOS D’IGUALTAT 
Cursos d’igualtat que promouen l’empoderament de 
la dona i la lluita contra la violència de gènere. 

Acció 27, 30 i 
34 

ACTIVITATS DE RECONEIXEMENT 
DEL PAPER DE LES DONES AL 

MUNICIPI 

Accions gràfiques i fotogràfiques de reconeixement 
de les dones de Llombai. 

Acció 30, 31, 
32 i 34 

ACTIVITATS DE SENSIBILITZACIÓ 
CULTURALS 

Desenvolupament d’obres de teatre “todas tenemos la 
misma historia” i exposició “obrint camí”. 

 
ADHESIÓ A LA XARXA DE 

MUNICIPIS CONTRA LA 
VIOLÈNCIA DE GÈNERE 

 

Acció 32 

PARTICIPACIÓ EN LA DECISIÓ DE 
LES ACTIVITATS A 

DESENVOLUPAR EN MATÈRIA 
D'IGUALTAT 

Desenvolupament de processos de participació 
perquè les dones puguen decidir quin tipus d’activitats 
volen que s’implementen. 

Acció 57 i 58 
RECONEIXEMENT EN XARXES DE 
FIGURES FEMENINES LOCALS A 

NIVELL ESPORTIU 

 

Acció 74 
EXECUCIÓ DE TALLERS DE 

MILLORA DE L’ENVELLIMENT DE 
MANERA ACTIVA 

Tallers de risoteràpia, música, d’alfabetització digital i 
d’autoestima. 

Acció 30, 36 

INCORPORACIÓ AL CATÀLEG 
CULTURAL MATERIALS O 

ELEMENTS AMB PERSPECTIVA DE 
GÈNERE 

Adquisició de llibres amb perspectiva de gènere a la 
biblioteca municipal. 
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Acció 85 
ampliada al 

comerç local 

CAMPANYES AMB EL COMERÇ 
LOCAL 

Adhesió a la campanya punt segur, oferint un espai 
segur per a totes les dones. 

Acció 27, 30 i 
34 

RECONEIXEMENT FIGURES 
FEMENINES LOCALS 

Desenvolupament periòdic de l’activitat “obrint 
camí”. 

Acció 69 i 70 

CAMPANYES DE DIFUSSIÓ I 
SENSIBILITZACIÓ SOBRE 

MALALTIES DE TRANSMISSIÓ 
SEXUAL 

 

Acció 26 i 28 

COL·LABORACIÓ I 
RECONEIXEMENT DEL TREBALL 

DE LES DONES EN L’ESPAI 
ASSOCIATIU 

Treballs amb mestresses de casa Tyrius. 

Acció 21 
IMPULS DE L’EMPLEABILITAT DE 

LA DONA 
Col·laboració amb labora per promoure la 
contractació femenina. 

Acció 90 
ACCIONS SENSIBILITZACIÓ 

LLUITA CONTRA LA VIOLÈNCIA 
MASCLISTA 

Circuit contra la violència de gènere. 

 
RENOVAR EL PLA MUNICIPAL 

D’IGUALTAT 
Nou desenvolupament adaptat a les accions 
específiques o necessitats concretes. 

 
DESENVOLUPAMENT D’UN PLA 

INTERN D’IGUALTAT 
 

 

INDICADORS DE GESTIÓ  

Els indicadors de gestió permeten avaluar l’adequació de les accions en termes 

d’execució, identificar si el plantejament de l’activitat és correcte.  

 
Indicador de processos 

En primer lloc, cal d’avaluar els terminis d’execució dels processos. S’ha de tindre en 

compte que pràcticament tot el termini d’execució de les accions ha estat emmarcat en 

una època definida per una pandèmia. En este sentit, les capacitats de desenvolupar 

polítiques o accions del I Pla Municipal d’Igualtat ha estat dràsticament reduïda. 
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Malgrat este fet, l’ajuntament ha disposat d’activitats enfocades de forma online, i ha 

desenvolupat un gran nombre d’accions enllaçades amb la COVID-19, com la campanya 

de lluita contra la violència de gènere “Mascareta19”.  

En segon lloc, respecte a la corresponsabilitat d’impulsar polítiques d’igualtat, 

l’ajuntament ha decidit impulsar l’Agenda2030 per fer partícips els diferents 

departaments municipals i col·laborar en la consecució d’una igualtat real i efectiva. 

Com s’observa, moltes de les accions estan molt enllaçades amb l’àrea d’esports, 

economia, cultura o festes. No obstant això, podem detectar la necessitat de millorar 

la implementació d’accions que milloren l’accessibilitat o infraestructures amb una 

perspectiva de gènere.  

 
Indicadors de recursos  

Respecte a l’avaluació dels recursos utilitzats cal tindre en compte que durant el període 

de 2020 i 2021 s’han vists dràsticament reduïts per la pandèmia. En este sentit, s’han 

revaluat les accions a peu de carrer que es desenvolupen a l’aire lliure i les accions 

online, aleshores accions com tallers de digitalització han estat urgents i necessàries, 

causa que justifica el nombre de tallers desenvolupats.  

Cal d’esmentar, a més, la importància que tenen els recursos interinstitucionals a l’hora 

d’executar accions a nivell municipal. En el cas de Llombai, hi ha 3 pilars de recursos que 

han promogut la implementació d’accions del primer pla. En primer lloc, el Pacte 

d’Estat ha permés desenvolupar diverses accions de sensibilització i conscienciació. En 

segon lloc, Llombai col·labora conjuntament al Marquesat amb Catadau i Alfarb, 

possibilitant la implementació d’accions que s’allarguen en diverses jornades i 

requereixen més recursos.  Per últim, l’adhesió de Llombai a la Xarxa de Municipis 

Contra la Violència de Gènere, permet ampliar la quantitat de recursos disponibles, 

invertint en més polítiques d’igualtat com demanda la gent a la bústia participativa 

desenvolupada al present pla.  
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INDICADORS DE RESULTATS 

És necessari identificar quin ha sigut el grau d’èxit de les accions, detectant quines són 

més òptimes tant en contingut com en metodologia d’implementació.  

En primer lloc, s’han implementat més de 25 accions en un període complexe per a 

l’activitat política. Moltes d’elles s’han desenvolupat periòdicament, fomentant 

mensualment les activitats amb perspectiva de gènere. D’estes accions, moltes 

corresponen a accions plantejades al pla d’acció de l’anterior pla, aproximadament a 30 

accions de 90. Es conclou que és necessari reduir el nombre d’accions del pla d’acció per 

fer-ne més possible la implementació.  

En general, també cal recalcar que un bon resultat és l’augment de les accions 

desenvolupades per l’ajuntament. Més enllà del nombre total d’accions realitzades, 

n’és positiu l’augment, fet que amplifica la participació de la ciutadania i promou la 

conscienciació sobre les qüestions tractades.  

En matèria d’avaluació de persones beneficiades, cal impulsar les activitats per a 

persones amb mobilitat reduïda i persones joves i fer positiva la inclusió del col·lectiu 

LGTBI+ a les activitats.  
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PLA D’ACCIÓ 

 PORTADILLA  
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INTRODUCCIÓ 

 

Amb este pla d'acció es presenten les línies estratègiques i objectius a complir en el 

període 2022-2026, formulades a partir del diagnòstic realitzat. Es facilita un marc 

d'actuació municipal per al desenvolupament de polítiques d'igualtat de gènere.  

S'ha desenvolupat a partir de les necessitats i propostes de la ciutadania i del personal 

de l'ajuntament, detectades mitjançant el qüestionari, bústia i les aportacions del 

veïnat en les entrevistes qualitatives, materialitzant-se en una sèrie d'accions 

concretes. 

Una de les finalitats principals del pla és consolidar la transversalitat de gènere a tota 

l'organització i, per això, el desenvolupament del pla d'acció requereix la implicació i el 

compromís de les diverses àrees i departaments del consistori, no només en l'execució 

d’estes sinó també en el disseny tàctic i operatiu, cosa que queda patent a cadascuna 

de les acions que es presentaran a continuació. 

Amb este pla es pretén, a més, visibilitzar el compromís i la responsabilitat política de 

l'Ajuntament de Llombai amb la igualtat de gènere, implicant també en el seu 

desenvolupament el conjunt d'agents del municipi (entitats, col·lectius, empreses, 

centres escolars i ciutadania en general). 
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Àrea 1. ECONOMIA I  OCUPACIÓ 
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Objectiu general: Afavorir la inserció laboral de les dones i fomentar que els llocs de 

direcció siguen ocupats per elles. 

Com s’ha detectat en el diagnòstic, existeixen uns certs desequilibris de gènere en la 

contractació i distribució de les dones ocupades en els principals sectors. A més, gràcies 

a les entrevistes qualitatives s’observa que la posició tradicional de la dona ha sigut més 

de suport a la família que d'iniciativa en l'àmbit econòmic i laboral, per la qual cosa es 

pretenen impulsar accions i polítiques que fomenten la inclusió de la dona en el mercat 

laboral i l'eliminació de les desigualtats existents en este. 

Objectiu específic 1. Fomentar la contractació de dones en sectors en els quals es 

troben infrarrepresentades. 

Acció 1. Informar dels recursos d’orientació laboral a les dones en situació de 

desocupació. 

Acció 2. Realitzar una campanya audiovisual amb l'objectiu de visibilitzar aquelles 

dones que treballen en sectors masculinitzats, de manera que es creen 

referents. 

Acció 3. Impartir cursos de formació a dones sobre sectors masculinitzats, de manera 

que es puguen eliminar els mites o estigmatitzacions respecte a estos treballs 

i fomentant la inclusió de la dona en ells.  

Acció 4. Impulsar la participació de la dona en sectors laborals en les quals es troben 

infrarrepresentades mitjançant l'emprenedoria. 

 

Objectiu específic 2. Augmentar la ocupabilitat de las dones.  

Acció 5. Impulsar la realització de cursos d’autoconeixement i desenvolupament 

personal, orientació professional i tècniques de cerca d’ocupació, facilitant 

des dels serveis municipals el seguiment i suport suficient per a fomentar 

l'emprenedoria femenina.  

Acció 6. Impartir accions formatives d’autoocupació i gestió d’empreses i 

cooperatives en col·laboració amb les entitats d’ocupació. 
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Objectiu específic 3. Fomentar la igualtat en el teixit comercial i empresarial de 

Llombai. 

Acció 7. Assessorar i ajudar les empreses que tinguen com a obligatori l'elaboració 

dels plans d'igualtat i aquelles amb menys de 50 persones treballadores que 

desitgen impulsar-ho. 

Acció 8. Dissenyar la formació ocupacional tenint en compte el perfil de les dones que 

es troben en situació d’atur.  

Acció 9. Exigir el compliment de clàusules d'igualtat en contractes, subvencions i 

convenis desenvolupats amb l’administració local. 
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Àrea 2. CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT 
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Objectiu general: Conscienciar sobre la importància de la corresponsabilitat i del 

foment d’ús de mesures de conciliació per part dels homes. 

S’ha detectat una diferència notable quant a l’exercici de mesures de conciliació entre 

les dones i els homes, i el mateix ocorre en la cura de les persones dependents. 

Perquè la conciliació servisca com a estratègia per a la consecució de la igualtat efectiva 

entre dones i homes, les mesures que implementen les empreses no poden anar 

dirigides exclusivament a les dones, sinó que s'han de fer extensibles a dones i homes. 

El terme corresponsabilitat fa al·lusió, precisament, al fet que els homes reduïsquen el 

seu absentisme en l'àmbit domèstic, responsabilitzant-se de les tasques domèstiques, 

de la cura i atenció de filles i fills, ascendents o altres persones dependents i, per tant, 

s'acullen a les mesures de conciliació que ofereixen les empreses en la mateixa mesura 

que les dones.  

Objectiu específic 1. Involucrar a les famílies en l'adopció i el foment dels valors de 

corresponsabilitat.  

Acció 10. Realitzar campanyes de conscienciació sobre la corresponsabilitat i 

conciliació de la vida laboral, familiar i personal dirigides a la ciutadania en 

general. 

Acció 11. Potenciar en les activitats municipals la difusió de missatges i imatges en les 

quals totes les persones que integren la família comparteixen el treball 

domèstic i les responsabilitats familiars i laborals. 

Objectiu específic 2. Sensibilitzar i implicar a l'organització municipal en el foment 

dels valors de conciliació i corresponsabilitat 

Acció 12. Fomentar la corresponsabilitat i difondre la formació en matèria de 

conciliació al personal de l’àmbit públic en tasques domèstiques. 

Acció 13. Programar les activitats culturals en horaris que faciliten l’assistència de les 

persones que tenen responsabilitats domèstiques i familiars. 
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Àrea 3. CULTURA I EDUCACIÓ 
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Objectiu general: Fomentar la sensibilització de la ciutadania de Llombai a través 

de la transversalització de la perspectiva de gènere en tots els espais educatius i 

culturals del municipi. 

La cultura i l'educació són pilars fonamentals en la promoció dels valors i principis que 

acompanyen al concepte d'igualtat. Per este motiu, és essencial concebre'ls com a 

importants eines per a acostar pràctiques igualitàries a la població que participa en elles 

i promoure una conscienciació sobre la necessitat d'incorporar la perspectiva de gènere 

en cada espai del nostre municipi. 

Objectiu específic 1. Promoure la igualtat de gènere i la lluita contra la discriminació 

a través de la cultura.  

Acció 14. Revisar que existeix presència paritària de llibres escrits per dones i homes, a 

més de llibres sobre salut sexual i reproductiva, diversitat sexual i de gènere 

a la Biblioteca de Llombai. 

Acció 15. Garantir de manera estructural que la programació cultural de Llombai no 

reproduïsca els rols de gènere.  

Acció 16. Treballar amb la gent jove de Llombai la necessitat d'un oci respectuós, 

inclusiu, igualitari i saludable. 

Acció 17. Incloure activitats dinàmiques de sensibilització i educació en els punts 

violetes que se situen en la realització d'activitats culturals.  

Acció 18. Donar visibilitat en les activitats culturals, a referents femenins. 

Acció 19. Promoure un cinema d’estiu amb la projecció de pel·lícules on es posa en 

valor el paper de la dona i la ruptura d’estereotips i fer un debat posterior. 

 

Objectiu específic 2. Impulsar la perspectiva de gènere en l'àmbit educatiu.  

Acció 20. Oferir formacions al professorat/alumnat sobre llenguatge inclusiu i 

perspectiva de gènere.  

Acció 21. Realitzar formacions en matèria de conciliació i corresponsabilitat a les 

persones responsables de l'alumnat dels centres educatius. 
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Objectiu específic 3. Ruptura d’estereotips.  

Acció 22. Visibilitzar la figura de la dona en la història i en l'actualitat en espais 

infrarrepresentats mitjançant campanyes audiovisuals i de difusió. 

Acció 23. A l’àmbit de la música, realitzar una campanya audiovisual amb l'objectiu de 

visibilitzar xiques que toquen instruments masculinitzats, de manera que es 

puguen crear referents. 
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Àrea 4. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ VEÏNAL 
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Objectiu general: Fomentar el moviment associatiu de dones com a forma de 

participació social i la transversalitat de gènere en l’activitat associativa. 

Les dones cada vegada més, participen en els espais públics que abans els eren aliens o 

vetats. No obstant això, els avanços que s'han produït no són suficients per a la 

construcció d'una societat igualitària, per la qual cosa cal continuar impulsant mesures 

que afavorisquen la plena incorporació de les dones a la participació ciutadana. Les 

associacions permeten a la dona eixir de la llar, veure i relacionar-se amb més gent i 

ampliar el seu marc de referència i d'experiència quotidiana, per este motiu adquireix 

importància la col·laboració de l’ajuntament amb el teixit associatiu per impulsar la 

participació de les dones en estes entitats.  

Objectiu específic 1. Donar a conéixer el II Pla Municipal d'Igualtat i fomentar la 

participació en el desenvolupament i execució de les seues accions.  

Acció 24. Realitzar un acte de presentació pública del present pla per a la ciutadania de 

la localitat.  

Acció 25. Dissenyar una campanya gràfica del contingut del pla d’igualtat i de les 

accions que conté el pla d'acció per a promoure i incentivar la col·laboració de 

les diferents àrees municipals i aconseguir la participació activa de les 

associacions.  

Objectiu específic 2. Continuar ampliant la participació femenina en les associacions 

de Llombai. 

Acció 26. Donar suport i assessorament tècnic a les entitats de dones i a les entitats que 

treballen per la igualtat de gènere al municipi. 

Acció 27. Realitzar una guia d'associacions i col·lectius de dones, per a donar a conéixer 

la seua activitat i horaris. 

Acció 28. Treballar amb les associacions la sensibilització sobre la situació de les dones 

amb diversitat funcional. 
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Objectiu específic 3. Introduir la perspectiva de gènere en el teixit associatiu 

municipal.  

Acció 29. Oferir formacions a les associacions de Llombai en perspectiva de gènere, 

llenguatge inclusiu i lluita contra la violència masclista. 

Acció 30. Realitzar, de manera coordinada amb les associacions de Llombai, 

campanyes de sensibilització i conscienciació entorn a dies com el 8 de març 

i el 25 de novembre, etcètera.  
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Àrea 5. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS 
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Objectiu general: Millorar la qualitat de vida del veïnat, afegint la perspectiva de 

gènere de manera transversal a totes les polítiques públiques que es desenvolupen 

en el municipi. 

A pesar que la valoració de les infraestructures és positiva, es té clar que hi ha un ampli 

marge de millora, incloent la perspectiva de gènere que aportació un major grau 

d’inclusivitat, igualtat i diversitat en les polítiques públiques municipals.  

Objectiu específic 1. Aconseguir una perspectiva més inclusiva i participativa a 

l'hora de dissenyar i implementar polítiques públiques des de l'ajuntament.  

Acció 31. Iniciar la realització d'informes d'impacte de gènere prèviament a la 

realització o aprovació de qualsevol política municipal.  

Acció 32. Fomentar processos participatius que aporten la perspectiva de gènere en el 

plantejament de les polítiques públiques.  

Acció 33. Donar formació sobre l'aplicació de la perspectiva de gènere empreses u 

organitzacions que presten serveis a la administració pública. 

Acció 34. Realitzar la planificació i execució d’esdeveniments al municipi tenint en 

compte la presencia de persones  amb diversitat funcional.  

Objectiu específic 2. Creació i ampliació de serveis públics per a facilitar la 

conciliació. 

Acció 35. Realització d’activitats de psicomotricitat per a persones dependents en 

instal·lacions municipals. 

Acció 36. Foment d’activitats lúdiques i igualitàries per a la joventut.  

Objectiu específic 3. Millorar la comunicació de Llombai amb altres municipis. 

Acció 37. Revisar i impulsar la ampliació de transport públic entre municipis i amb la 

capital.  
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Àrea 6. ESPORTS, SALUT I ENVELLIMENT ACTIU 
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Objectiu general: Fomentar la participació de les dones i xiquetes de Llombai en les 

activitats esportives i promocionar la cura de la salut. 

La pràctica d’esport és vital per a la salut, tant física com mental, a més a més, fomenta 

el desenvolupament de capacitats com la comunicació, la negociació o el lideratge. 

L’estudi quantitatiu mostra que a Llombai moltes dones realitzen activitats físiques, tot 

i això amb l’estudi qualitatiu observem que no es desenvolupen dins de l’àmbit de 

l’esport de la mateixa manera que els homes.  

Existeixen diferències de gènere en relació amb la salut i l'esperança de vida. La forma 

en la qual els diferents subjectes ens relacionem amb el nostre cos i la nostra salut varia 

segons context econòmic, religiós, laboral i segons el nostre sexe. Per este motiu, és 

important identificar els desequilibris de gènere que pateixen les dones en l'àmbit 

sanitari, i d’esta manera, previndre conductes perilloses i millorar la qualitat de vida de 

totes les persones del municipi. Es busca, per tant, plantejar polítiques que informen, 

consciencien i milloren els serveis que s'ofereixen, i l'ús que la ciutadania en fa. 

La pràctica d’esport és vital per a la salut, tant física com mental, a més a més, fomenta 

el desenvolupament de capacitats com la de comunicació, la de negociació o el 

lideratge. L’estudi quantitatiu mostra que a Llombai moltes dones realitzen activitats 

físiques, tot i això amb l’estudi qualitatiu s’observa que no es desenvolupen dins de 

l’àmbit de l’esport de la mateixa manera que els homes.  

Es proposen diferents accions en funció de l’objectiu específic: 

Objectiu específic 1. Incorporar la perspectiva de gènere en els temes de salut. 

Acció 38. Oferir xarrades o tallers de coneixement de les malalties que afecten dones 

com càncer de mama o endometriosi o altres malalties. 

Acció 39. Implementar activitats d’estimulació de la psicomotricitat per a persones 

dependents en instal·lacions municipals. 

Acció 40. Incentivar que les associacions desenvolupen activitats en les quals es 

promouen hàbits d'alimentació, vida i relacionals saludables. 
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Acció 41. Dissenyar campanyes informatives sobre salut afectiva-sexual, tenint en 

compte la varietat de realitats identificatives. 

Acció 42. Realitzar una campanya informativa per a sensibilitzar sobre la relació de la 

violència de gènere, relacions tòxiques i rols de gènere amb els problemes de 

salut mental.  

Objectiu específic 2: Fomentar l'envelliment actiu de les dones de la localitat. 

Acció 43. Organitzar excursions i activitats culturals en espais mediambientals pròxims 

al nostre municipi. 

Acció 44. Garantir tallers per a capacitar les dones majors de Llombai en noves 

tecnologies, habilitats digitals i ús de les xarxes socials de manera saludable. 

Objectiu específic 3. Visibilitzar l’esport femení al municipi  

Acció 45. Realitzar jornades esportives en les quals es reconega l'avanç de les dones de 

Llombai en la lluita per crear-se espais en l'esport tradicionalment masculí.  

Acció 46. Fer una campanya gràfica sobre el paper de la dona de Llombai en l'esport, 

plasmant figures importants i pioneres en este àmbit i creant referents. 

Objectiu específic 4. Fomentar la sensibilització de la ciutadania de Llombai a través 

de la transversalització de la perspectiva de gènere en l’esport.  

Acció 47. Realitzar xarrades sobre la importància de participar en els llocs de gestió, 

direcció i coordinació de les entitats o associacions esportives.  

Acció 48. Crear un segell de reconeixement a les entitats esportives que incloguen la 

perspectiva de gènere.  

Acció 49. Incentivar la creació d’equips femenins en esports masculinitzats que 

faciliten la continuïtat de la pràctica.  

Objectiu específic 5. Revisar i modificar les instal·lacions esportives en clau de 

gènere.  

Acció 50. Adequar  vestidors i lavabos dels equipaments esportius en clau de gènere. 
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Àrea 7. VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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Objectiu general: Augmentar la prevenció, identificació i lluita contra la violència de 

gènere en totes les seues formes. 

La violència de gènere és una problemàtica molt present en la vida de moltes dones, i 

que condiciona la vida de dones i homes i és una xacra social que vulnera els drets 

humans. Atempta contra la dignitat, autonomia i llibertat de les dones. A més, es 

desenvolupa i escenifica de moltes formes diferents, de manera que és una necessitat 

aprendre a identificar-les, detectar-les i actuar el prompte possible. Com a 

administració pública, es pretén facilitar eines a la ciutadania que ajuden a posar fi a 

estes situacions. 

Objectiu específic 1. Realitzar campanyes de sensibilització i informació i fer partícip 

tota la ciutadania.  

Acció 51. Ubicar punts violeta en les festes de Llombai, per conscienciar i sensibilitzar 

contra la violència masclista. 

Acció 52. Realitzar campanyes audiovisuals en dates com el 8 de març o 25 de 

novembre en les quals participe tota la ciutadania i es consciencie sobre la 

necessitat de viure en un municipi lliure de violències. 

Acció 53. Oferir materials educatius que sensibilitzen a la ciutadania sobre la violència 

de gènere i les seues diferents formes que possibiliten la seua identificació 

primerenca i saber com procedir.  

Acció 54. Fer xarrades informatives sobre violències i relacions tòxiques entre la gent 

jove per a conscienciar sobre els mites de l'amor romàntic. 

Acció 55. Realitzar tallers de sensibilització per a persones majors sobre violències 

masclistes. 

Objectiu específic 2. Propiciar l'adhesió de persones físiques o jurídiques als 

diferents Acords Marcs, Pactes o Convenis que ajuden a la lluita contra la violència 

de gènere.  

Acció 56. Elaborar un  protocol municipal contra violència masclista. 

Acció 57. Propiciar l'adhesió de les persones de Llombai al Pacte Valencià contra la 

Violència de Gènere.  
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Acció 58. Que l'Ajuntament de Llombai s'adherisca a l'Acord Marc signat entre la 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Conselleria de Justícia per 

a impulsar la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de 

gènere.  



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

116 
 

CRONOGRAMA 
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En el següent cronograma es proposa de manera orientativa, l'execució de les accions 

incloses en el pla. No obstant això, la realització d’estes quedarà subjecta a fonts de 

finançament i avaluació prèvia amb els informes. 

Àrea 1. ECONOMIA I  OCUPACIÓ 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

1 
Informar dels recursos d’orientació laboral a les dones en situació de 
desocupació. 

        

2 
Realitzar una campanya audiovisual amb l'objectiu de visibilitzar aquelles 
dones que treballen en sectors masculinitzats, de manera que es puguen crear 
referents. 

        

3 
Impartir cursos de formació a dones de sectors masculinitzats, eliminant mites 
o estigmatitzacions respecte a estos treballs i fomentant la inclusió de la dona 
en estos.  

        

4 
Impulsar la participació de la dona en sectors laborals en les quals es troben 
infrarrepresentades. 

        

5 

Impulsar la realització de cursos d’autoconeixement i desenvolupament 
personal, orientació professional i tècniques de cerca d’ocupació, facilitant des 
dels serveis municipals el seguiment i suport suficient per a fomentar 
l'emprenedoria femenina.  

        

6 
Impartir accions formatives d’autoocupació i gestió d’empreses i cooperatives 
en col·laboració amb les entitats d’ocupació. 

        

7 
Assessorar i ajudar les empreses que tinguen com a obligatori l'elaboració dels 
plans d'igualtat i aquelles amb menys de 50 persones treballadores que desitgen 
impulsar-ho. 

        

8 
Dissenyar la formació ocupacional tenint en compte el perfil de les dones que es 
troben en situació d’atur.  

        

9 
Exigir el compliment de clàusules d'igualtat en contractes, subvencions i 
convenis amb l’administració local. 

        

      

Àrea 2. CONCILIACIÓ I CORRESPONSABILITAT 
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5 

10 
Realitzar campanyes de conscienciació sobre la corresponsabilitat i conciliació 
de la vida laboral, familiar i personal dirigides a la ciutadania en general. 

        

11 
Potenciar en les activitats municipals la difusió de missatges i imatges en les 
quals totes les persones que integren la família comparteixen el treball domèstic 
i les responsabilitats familiars i laborals. 

        

12 
Fomentar la corresponsabilitat i difondre la formació en matèria de conciliació 
al personal de l’àmbit públic en tasques domestiques. 

        

13 
Programar les activitats culturals en horaris que faciliten l’assistència de les 
persones que tenen responsabilitats domèstiques i familiars. 
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Àrea 3. CULTURA I EDUCACIÓ 

2
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2
5 

14 
Revisar que existeix presència paritària de llibres escrits per dones i homes, a 
més de llibres sobre salut sexual i reproductiva, diversitat sexual i de gènere a la 
Biblioteca Municipal. 

        

15 
Garantir de manera estructural que la programació cultural de Llombai no 
reproduïsca els rols de gènere.  

        

16 
Treballar amb la gent jove de Llombai la necessitat d'un oci respectuós, inclusiu, 
igualitari i saludable. 

    

17 
Incloure activitats dinàmiques de sensibilització i educació en els punts violetes 
que se situen en la realització d'activitats culturals.  

        

18 Donar visibilitat en les activitats culturals, a referents femenins.         

19 
Promoure un cinema d’estiu amb la projecció de pel·lícules on es posa en valor 
el paper de la dona i la ruptura d’estereotips i fer un debat posterior. 

        

20 
Oferir formacions al professorat/alumnat sobre llenguatge inclusiu i perspectiva 
de gènere.  

        

21 
Realitzar formacions en matèria de conciliació i corresponsabilitat a les 
persones responsables de l'alumnat dels centres educatius. 

        

22 
Visibilitzar la figura de la dona en la història i en l'actualitat en espais 
infrarrepresentats mitjançant campanyes audiovisuals i de difusió. 

        

23 
A l’àmbit de la música, realitzar una campanya audiovisual amb l'objectiu de 
visibilitzar xiques que toquen instruments masculinitzats, de manera que es 
creen referents. 

        

  

  

    

Àrea 4. ASSOCIACIONISME I PARTICIPACIÓ VEÏNAL 
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24 
Realitzar un acte de presentació pública del present pla per a la ciutadania de la 
localitat.  

        

25 
Dissenyar una campanya gràfica del contingut del pla d’Igualtat i de les accions 
que conté el pla d'acció per a promoure i incentivar la col·laboració de les 
diferents àrees municipals i aconseguir la participació activa de les associacions.  

        

26 
Donar suport i assessorament tècnic a les entitats de dones i a les entitats que 
treballen per la igualtat de gènere al municipi. 

        

27 
Realitzar una guia d'associacions i col·lectius de dones, i donar a conéixer així la 
seua activitat i horaris. 

        

28 
Treballar amb les associacions la sensibilització sobre la situació de les dones 
amb diversitat funcional.  

        

29 
Oferir formacions a les associacions de Llombai en perspectiva de gènere, 
llenguatge inclusiu i lluita contra la violència masclista. 

        

30 
Realitzar, de manera coordinada amb les associacions de Llombai, campanyes 
de sensibilització i conscienciació entorn a dies com el 8 de març i el 25 de 
novembre. 
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Àrea 5. INFRAESTRUCTURES I SERVEIS PÚBLICS 

2
0
2
2 

2
0
2
3 

2
0
2
4 

2
0
2
5 

31 
Iniciar la realització d'informes d'impacte de gènere prèviament a la realització 
o aprovació de qualsevol política municipal.  

        

32 
Fomentar processos participatius que aporten la perspectiva de gènere en el 
plantejament de les polítiques públiques.  

        

33 
Donar formació sobre l'aplicació de la perspectiva de gènere empreses u 
organitzacions que presten serveis a la administració pública 

        

34 
Realitzar la planificació i execució d’esdeveniments al municipi tenint en 
compte la presencia de persones  amb diversitat funcional.  

        

35 
Realització d’activitats de psicomotricitat per a persones dependents en 
instal·lacions municipals. 

        

36 Foment d’activitats lúdiques i igualitàries per a la joventut.         

37 
Revisar i impulsar l’ampliació de transport públic entre municipis i amb la 
capital. 

    

      

Àrea 6. ESPORTS, SALUT I ENVELLIMENT ACTIU 
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38 
Oferir xarrades o tallers de coneixement de les malalties que afecten dones com  
càncer de mama o endometriosi o altres malalties. 

        

39 
Realització d’activitats de psicomotricitat per a persones dependents en 
instal·lacions municipals. 

        

40 
Incentivar que les associacions desenvolupen activitats en les quals es 
promouen hàbits d'alimentació, vida i relacionals saludables. 

        

41 
Dissenyar campanyes informatives sobre salut afectiva-sexual, tenint en 
compte la varietat de realitats identificatives. 

        

42 
Realitzar una campanya informativa per a sensibilitzar sobre la relació de la 
violència de gènere, relacions tòxiques i rols de gènere amb els problemes de 
salut mental.  

        

43 
Organitzar excursions i activitats culturals en espais mediambientals pròxims al 
nostre municipi. 

        

44 
Garantir tallers per a capacitar les dones majors de Llombai en noves 
tecnologies, habilitats digitals i ús de les xarxes socials de manera saludable. 

        

45 
Realitzar jornades esportives en les quals es reconega l'avanç de les dones de 
Llombai en la lluita per crear-se espais en l'esport tradicionalment masculí.  

        

46 
Fer una campanya gràfica sobre el paper de la dona de Llombai en l'esport, 
plasmant figures importants i pioneres en este àmbit i creant referents. 

        

47 
Realitzar xarrades sobre la importància de participar en els llocs de gestió, 
direcció i coordinació de les entitats o associacions esportives.  

        

48 
Crear un segell de reconeixement a les entitats esportives que incloguen la 
perspectiva de gènere.  

        

49 
Incentivar la creació d’equips femenins en esports masculinitzats que permeten 
la continuïtat de la pràctica.  

        

50 Adequar vestidors i lavabos dels equipaments esportius en clau de gènere.         
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Àrea 7. VIOLÈNCIA DE GÈNERE 
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51 
Ubicar punts violeta en les festes de Llombai, per conscienciar i sensibilitzar 
contra la violència masclista. 

        

52 
Realitzar campanyes audiovisuals en dates com el 8 de març o 25 de novembre 
en les quals participe tota la ciutadania i es consciencie sobre la necessitat de 
viure en un municipi lliure de violències. 

        

53 
Oferir materials educatius que sensibilitzen a la ciutadania sobre la violència de 
gènere i les seues diferents formes que possibiliten la seua identificació 
primerenca i saber com procedir.  

        

54 
Fer xarrades informatives sobre violències i relacions tòxiques entre la gent jove 
per a conscienciar sobre els mites de l'amor romàntic. 

        

55 
Realitzar tallers de sensibilització per a persones majors sobre violències 
masclistes. 

        

56 Elaborar el  protocol municipal contra violència masclista.         

57 
Propiciar l'adhesió de les persones de Llombai al Pacte Valencià contra la 
Violència de Gènere.  

        

58 

Que l'Ajuntament de Llombai s'adherisca a l'Acord Marc signat entre la 
Federació Valenciana de Municipis i Províncies i la Conselleria de Justícia per a 
impulsar la mobilitat de les empleades públiques víctimes de violència de 
gènere. 

        

 

  



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

121 
 

SEGUIMENT I AVALUACIÓ 

PORTADILLA  
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El seguiment i l’avaluació són dos processos complementaris que permetran conèixer 

el procés de desenvolupament del II pla d’igualtat de gènere per a la ciutadania de 

Llombai des de l’any 2022 al 2026 i els resultats obtinguts en els diferents objectius. 

Estos processos sistemàtics facilitaran informació sobre possibles necessitats i 

dificultats sorgides al llarg de la implementació, possibilitaran fer modificacions i 

proporcionaran al pla un cert grau de flexibilitat: 

- Facilitaran el grau de consecució dels objectius proposats, com també els 

resultats obtinguts mitjançant el desenvolupament de les accions. 

- Permetran analitzar l’adequació dels recursos, les metodologies i els 

procediments posats en marxa en el seu desenvolupament. 

- Possibilitaran una bona transmissió d’informació entre les àrees responsables i 

les persones involucrades, de manera que es podrà anar adaptant el document 

per donar resposta continuada a les noves situacions i necessitats que vagen 

sorgint. 

El seguiment i avaluació que es proposa es faran mitjançant fitxes d'avaluació d'accions 

que tindran una major periodicitat, informes anuals i informe d’avaluació final. 

• Les fitxes (ANNEX I) són una eina que permet recollir informació, resultats i 

dades que faciliten l'avaluació dels resultats i la programació o estructuració de 

les accions futures. L'encarregat de realització de la fitxa serà el responsable 

executor de l'acció, que podrà consultar persones col·laboradores per a recopilar 

la informació necessària. 

• Informe anual: El segon mecanisme d'avaluació consisteix en un informe que 

recull les fitxes de seguiment realitzades en un any i qualsevol altra informació 

rellevant a considerar. A més, perquè l'informe siga un procediment fructífer, 

haurà d'emplenar els següents elements: 

1. Avaluació de compliment del pla: Es té en compte quantes de les accions 

s'han realitzat, totalment o parcialment.  

2. Avaluació de resultats: Es contemplen la consecució dels objectius 

proposats en el pla, tant de manera específica com de manera general.  
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3. Avaluació d'impacte: S'analitzen els resultats mitjançant indicadors 

concrets d'impacte que han generat les accions.  

4. Dotació pressupostària i recursos humans: Entendre quin ha sigut el cost 

de la implementació de les accions i sobre la base d'este, establir una 

partida aproximada per a l'any següent.  

5. Revaluació d'accions, objectius o metodologia: S'analitza si la 

implementació d'accions s'ha desenvolupat de manera correcta o hi ha 

hagut algun problema que faça necessària la revaluació de la forma en la 

qual s'ha executat. 

• Informe d’avaluació final: permetrà comprovar el grau d’assoliment de les 

actuacions previstes en el pla i l’impacte de les mesures en el conjunt de la ciutat. 

Amb estos mecanismes, es busca una implementació del pla òptima, racional i 

adaptada a les possibles necessitats detectades.  
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ANNEXOS 

PORTADILLA  
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ÀREA   

N. ACCIÓ   

CONTINGUT   

OBJECTIU   

ACCIONS 
REALITZADES 

  

RECURSOS 
ASSIGNATS 

  

PERIODICITAT   

COST 
Estimat Final 

  

RESPONSABLE  

OBSERVACIONS 

Dificultats trobades Solucions 

    



II PLA D’IGUALTAT DE LLOMBAI 

126 
 

 
 
 
 
 
 


