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SALUDA DEL PRESIDENT
Els primers anys del segle XXI han suposat avanços positius en la bastimentada legislativa
que sosté els canvis encaminats cap a la igualtat. Totes les apostes per la construcció
d’estructures paritàries, la promulgació de lleis en favor de l’equiparació de drets per a dones i
hòmens, així com els avanços en la lluita per l’eradicació de les violències de gènere, han sigut
l’inici de canvis transcendentals.
El dret a la igualtat de tracte i la no-discriminació, així com el dret a viure una vida lliure de
violències masclistes i de gènere, constituïxen principis essencials per a la construcció d’una
societat justa, cohesionada i lliure. Si no hi ha igualtat, no hi ha democràcia real. Però eixos
canvis legislatius no suposen en si mateixos canvis reals si no s’acompanyen de polítiques i
actes que permeten avaluar la qualitat democràtica de les institucions públiques.
Per això, a mitjan 2019, s’establia per primera vegada en els seus 200 anys d’història l’Àrea
d’Igualtat dins de la Diputació amb el rang de Vicepresidència i amb el suport de la inspiració
feminista de Patricia Puerta. El seu objectiu: constituir-se com un agent facilitador dels canvis
socials necessaris per a superar les desigualtats de gènere i avançar cap a un futur millor a la
nostra província. Un futur d’igualtat per a les dones i els hòmens de Castelló actuant sobretot al
territori de la província i recolzant els seus ajuntaments i les mancomunitats que els agrupen.
Acabar amb el meu reconeixement i gratitud a totes les persones i entitats que fan possible
el desenrotllament de la igualtat real a la nostra província.

José P. Martí García
President Excma. Diputació Provincial de Castelló
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PRESENTACIÓ DE LA VICEPRESIDENTA I DIPUTADA D’IGUALTAT
L’Estratègia provincial d’igualtat entre dones i hòmens de la Diputació de Castelló respon al
compromís d’aquest govern amb les polítiques que promouen la igualtat d’oportunitats des d’una
mirada feminista i de drets humans. Naix amb la voluntat de subratllar el seu caràcter provincial per
a posar de manifest que les institucions locals som un lloc idoni per al desenrotllament de polítiques
d’igualtat.
És prioritat per a aquest Govern per una qüestió de justícia i sentit democràtic, però també
perquè és fonamental per al desenrotllament i la cohesió social de la nostra província. Castelló
necessita sumar el talent que dones i hòmens puguen aportar per a construir una província més
igualitària que aposte per un creixement intel·ligent, sostenible i integrador; una província amigable
on valga la pena viure i quedar-se a viure.
Amb aquesta intencionalitat, l’horitzó que ens guia i que vertebrarà l’estratègia és aconseguir
una província habitada per persones i col·lectius compromesos amb la igualtat entre dones i
hòmens, lliure de violència de gènere i masclista.
Per a impulsar la província de Castelló cap aquest horitzó, des de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació
de Castelló pretenem ser:
· Generadores de coneixement, analitzant i compartint.
· Transformadores de consciències, comunicant i actuant.
· Creadores de sinergies, agregant i facilitant.
· Suport de les entitats locals, recolzant i orientant.
Tingueu la certesa que l’estratègia comptarà amb els recursos humans i econòmics necessaris
per a fer que siga un instrument de treball realista i funcional, capaç de generar les condicions,
que des de l’àmbit de les nostres competències siguen possibles, per a l’èxit d’una societat
progressivament més democràtica. I per a aconseguir-ho, insistir en el fet que el feminisme ha sigut
i continua sent un aliat indispensable com ens recorda la filòsofa valenciana Celia Amorós: “quan
s’estima la democràcia, s’estima el feminisme”. Des d’aquest enfocament es planteja l’estratègia
que ara presentem.
Finalment, agrair el treball tècnic realitzat per l’Àrea d’Igualtat perquè avui tinguem aquesta
estratègia entre les mans. I agrair també a les més de 40 professionals implicades en el progrés cap
a la igualtat dins de la província que han participat en la concreció del document.
Moltes gràcies pel vostre treball i enhorabona pel resultat.
Patricia Puerta Barberá
Vicepresidenta i Diputada Delegada Àrea de Igualtat
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INTRODUCCIÓ
L’Estratègia provincial d’igualtat entre dones i hòmens de la Diputació de Castelló comença
presentant el context en què es desenrotlla, tant social com legislatiu. Definix després el seu
horitzó de referència, la seua missió i els principis que guiaran l’activitat de la Diputació en els
pròxims anys en matèria d’igualtat.
Amb aquestos vímens, l’estratègia compta amb la potencialitat suficient per a ser entesa i
utilitzada com un instrument real de treball, la posada en pràctica del qual arribe a representar
per a la província una porta oberta cap a un model de convivència més igualitari que aposte per
la sostenibilitat de la vida de les dones i dels hòmens en totes les àrees, perquè com va dir Kate
Miller: el personal és polític.
Tenint com a principis rectors la transversalitat del principi d’igualtat; els enfocaments de
drets i de gènere; la interseccionalitat; la dignitat de la vida i l’apoderament, l’estratègia pretén
promoure 5 vectors d’impuls per a donar resposta a les necessitats identificades en el procés
de diagnòstic.
1. El suport als ajuntaments i mancomunitats.
Perquè el treball coordinat de totes les administracions a nivell local i provincial és un
element sense el qual resulta impossible aterrar l’estratègia i implementar les seues accions al
territori. Citant la sociòloga Soledad Murillo, les polítiques d’igualtat permeten l’autonomia de les
dones, i les professionals expertes en la matèria són les que han d’aplicar-les per a passar del
teòric a l’efectiu. .
2. La promoció de la participació de les dones.
Perquè no hi ha democràcia sense la participació i representació de les dones. En tots els
espais i a tots els nivells. Els moviments i associacions de dones són agents socials de canvi,
el coneixement situat dels quals i participació vénen gestant grans transformacions socials en
paraules de la feminista Donna Haraway. Les administracions estem en deute amb elles i hem de
fer-nos eco de les seues propostes enrobustint així el nostre sistema democràtic.

3. La sostenibilitat de la vida.
Perquè cada vegada és més evident que l’espai públic no se sostindria si no estiguera
recolzat pels espais privats. Des de les polítiques d’igualtat hem de denunciar la lògica patriarcal
que menysprea la sostenibilitat de la vida mateixa i reivindicar, com recorda Amaia Pérez Orozco,
que el sosteniment de la vida, d’una vida que meresca la pena ser viscuda, ha de funcionar com
a eix de l’economia.
4. Els valors cap a la igualtat.
Perquè la igualtat no és un bé abastable i finit, sinó més una situació contingent i perfectible.
Els valors cap a la igualtat no són un punt d’arribada, sinó més aïna una ruta que ens porta
que s’ha de seguir adaptant-nos davant els canvis socials, sempre des d’un enfocament de
consideració prioritària dels drets humans, amb i cap al feminisme.
5. L’eradicació de la violència de gènere i masclista.
Perquè la violència és instrumental i està al servei del sistema patriarcal de dominació per
a mantindre les desigualtats de gènere i oprimir les dones. L’estratègia apel·la a la violència
estructural, simbòlica i també quotidiana. En aquest sentit, és indispensable la lluita coordinada
de les administracions per a deslegitimar-la i eradicar-la.
Aquestos vectors es concreten en 25 compromisos que assumix la Diputació i la seua
Àrea d’Igualtat, així com 105 orientacions que guiaran el disseny anual dels plans operatius,
sincronitzant periòdicament la planificació tècnica amb la planificació pressupostària que
necessàriament haurà de donar suport al desplegament de l’estratègia.
L’estratègia es completa definint com es durà a terme el seu seguiment i la seua avaluació,
basant-se en la programació anual operativa que concretarà tant les accions a implementar,
com els indicadors d’execució per a la seua avaluació..

PROCÉS D’ELABORACIÓ DE L’ESTRATÈGIA
Aquesta estratègia és el producte del diàleg entre diferents agents que treballen per la igualtat entre dones i hòmens a la província de Castelló. Un diàleg liderat des de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació
de Castelló.
Per a dinamitzar aquest diàleg la Diputació va contractar els serveis d’una consultoria especialitzada en temes d’igualtat i en planificació i avaluació de polítiques socials.

Fase 1. Construir un document de bases
L’equip consultor va realitzar durant aquesta primera fase una anàlisi de dades sobre la situació de la igualtat a la província.
Així mateix, es van celebrar reunions entre l’equip tècnic de l’àrea i l’equip consultor per a
identificar les potencials àrees d’impacte de l’estratègia i l’abast que podrien tindre d’acord amb
els recursos disponibles. Es van identificar també els tipus d’actuacions que podrien realitzar-se
en cada una d’eixes àrees i les possibles fórmules per a portar-les endavant. Aquest treball va
tindre el seu moment de major intensitat en les jornades de treball celebrades en el CEDES de la
Vall d’Alba durant els dies 7 i 8 d’octubre de 2021.
Una primera versió del document de bases va ser contrastada amb la responsable política de l’Àrea. Després de la seua validació, es va elaborar la versió definitiva del document de
bases en què es proposaven un conjunt de vectors d’impuls i, per a cada un d’ells, un grup de
compromisos.

Fase 2. Elaboració de l’esborrany de l’estratègia
El document de bases va ser sotmés a la consideració de diferents agents de la província en unes
jornades de treball celebrades en el Centre Rural de Congressos “Palau del Marqués de Villores”, a
Sant Mateu, el 15 de novembre de 2021.
En la jornada van participar un total de 40 persones (38 dones i 2 hòmens), acompanyades per 3
professionals de la Diputació de Castelló i 3 de la consultoria contractada per a l’elaboració de l’estratègia. Aquestes 40 persones pertanyien a 26 entitats públiques i privades de la província. Les jornades
van ser inaugurades per l’alcaldessa de Sant Mateu i la diputada de l’Àrea d’Igualtat.
Durant les jornades es van crear grups de treball que van permetre la trobada de diferents perspectives i l’intercanvi d’experiències i iniciatives. Es van arreplegar les consideracions de les participants sobre el document de bases, així com nombroses propostes d’acció per a concretar els compromisos proposats per la Diputació.
Les persones que van participar en les jornades van rebre amb posterioritat un document de devolució que resumia les principals idees replegades en la trobada.
L’equip consultor va realitzar l’anàlisi de les aportacions realitzades a Sant Mateu i va formular
l’esborrany de l’estratègia. Així mateix, es van incorporar propostes de col·laboració amb altres àrees
de la Diputació.
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Fase 3. Redacció de l’estratègia
L’esborrany de l’estratègia va ser sotmés a la consideració tècnica i política de l’Àrea d’Igualtat i,
amb el suport de l’equip consultor, es va anar perfilant la seua redacció definitiva.
En aquesta fase va tindre una especial rellevància el anàlisi de viabilitat de les propostes que apareixien en l’esborrany. Per a aprofundir en aquesta anàlisi es va celebrar una jornada de treball entre
l’equip de l’àrea i l’equip consultor en la seu de la Diputació, a Castelló, el 17 de gener de 2022.

Agents participants en la Jornada de Sant Mateu
Ainhoa Anaut. Experta
Alicia Calero Sánchez. Centre Dona Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Alina Covaci. CDR Alt Maestrat
Ana Elisa Moreno Ruiz. Mancomunitat del Baix Maestrat
Ana Julián Edo. Equality Momentum, S.L.
Anna Claramonte Martinez. Grup de Dones de Vila-real
Begoña Antequera Balaguer. Associació Somcustòdia
Begoña Monferrer Claramonte. Associació SPAM
Carmen Fenollosa Egea. Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Generalitat Valenciana
Catalina Ribera Benet. Cocemfe Maestrat
Elena Martínez Hurtado. Ajuntament de Vilafranca
Èlia Calvo Riera. Mancomunitat Comarcal Els Ports
Elisa Iniesta Pérez de Gracia. Equality Momentum, S.L.
Esperanza Meléndez Marfil. Organic Social Design Coop.V.
Etdina Ribera Benet. Cocemfe Maestrat
Eva Xifre Gallego. Universitat Jaume I
Felip Kervarec Zaragozà. Gestiona Cultura, S.L.U.
Gemma Morales Falcó. Centre Dona Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Ianire Galiano Pastor. Ajuntament de Torrechiva
Ingrid Vizcarro Coll. Centre Dona Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
Inmaculada Alcalá García. Mancomunitat Plana Alta
Isabel Esbrí Navarro. Mancomunitat Comarcal Els Ports
Josefa Ferreres Guardiola. Agència d’Ocupació i Desenrotllament Local.
Ajuntaments de Sant Mateu i Xert
Laura Alcanyís. Mancomunitat Alt Maestrat
Laura Prades Vila. Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Generalitat Valenciana
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Luisa García Fabregat. Afammer Castelló
Luisa Membrado Aparici. CEDES la Vall d’Alba. Diputació de Castelló
Luis Adell Pla. Inspeccio Territorial d’Educació Castelló. Generalitat Valenciana
Mari Pau Querol. Ajuntament de Morella
María Cervera Soler. Liceu de Dones Castelló
María Jesus Alcaraz. Hospital General Universitari de Castelló
María Raquel Agost Felip. Universitat Jaume I
María Trujillo. Centre Dona Rural Sant Mateu. Generalitat Valenciana
May Flores Medina. Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Generalitat Valenciana
Mónica Carreguí Castallo. Reinventhadas
Pili Iranzo Triares. Mancomunitat Alt Maestrat
Sandra Pozuelo Romaguera. Grup de Dones Els Ports
Silvia Piquer Manzanedo. Mancomunitat Alt Maestrat
Vita Arrufat Gallén. Conselleria de Sanitat i Salut Pública. Generalitat Valenciana
Zaíra Fabregat Tena. Mancomunitat Comarcal Els Ports

Per part de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Castelló van participar:
• Ana Portal Nieto
• Iratxe Uruñuela Palomo
• Ana Safont Marza

Les professionals de l’equip consultor que van dinamitzar la trobada van ser:
• Ainhoa Moreno Moral
• Isabel Soriano Villarroel
• Lorenzo Casellas López

La inauguració de les jornades va anar a càrrec de:
• Patricia Puerta. Diputada d’Igualtat de la Diputació de Castelló
• Ana Besalduch. Alcaldessa de Sant Mateuu
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ALGUNES DADES SOBRE LA IGUALTAT A LA PROVÍNCIA
La consulta de fonts secundàries per a l’elaboració d’aquest diagnòstic ha intentat, en la mesura
que siga possible, demanar dades per a fer comparatives interprovincials. No sempre ha sigut possible a causa de l’escassa disponibilitat de dades desagregades per territori, i, a més, per sexe.

Sociodemogràfics
A menor grandària dels municipis, menor nombre de dones
D’acord amb les dades del padró continu, actualitzades per l’Institut Nacional d’Estadística
(INE) a 1 de gener de 2020, la població a la província de Castelló està distribuïda de la manera
següent:
Municipis

Total

Dones

Hòmens

Província

585.590

294.791

290.799

>100.000

174.264

89.945

84.319

>10.000

442.225

224.559

217.666

<10.000

143.365

70.232

73.133

< 500

12.238

5.659

6.579

< 250

6.354

2.831

3.523

Font: Elaboració pròpia. INE, Estadística del padró continu a 1 de gener de 2020

L’únic municipi en què les dones superen el 51% és Castelló de la Plana, oferint una dada
semblant aquells que compten amb més de 10.000 habitants. Ara bé, s’observa una tendència
a la baixa segons disminuïx el nombre de població, representant a penes al 44,6% del total a
municipis menors de 250 habitants. En tots els casos, si creuem amb la variable edat, veiem
que les dones menors de 20 anys no aconseguixen el 50% a cap grup de municipis. Succeïx el
contrari si prenem com a referència les persones majors de 65 anys, ja que les dones representen
en aquest cas el major percentatge de població excepte a municipis de menys de 250 habitants,
amb un 49,3%.
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Dones adultes soles
A la província, en el 35% de les llars només hi ha una persona adulta: són 20.600 llars de famílies
compostes per un únic progenitor/a (monoparental i monomarentals) i 61.000 unipersonals.

Font: Elaboració pròpia. INE, Enquesta contínua de llars (ECH). Dades de 2020.
Referides a la província de Castelló.

Del total de llars de la província de Castelló la composició familiar dels quals és progenitor/a i la
seua descendència, les llars monomarentals (mare i els seus fills i filles) representen el 84% enfront
de 16% de llars en què l’adult responsable és un home (monoparentals).
L’alt comissionat contra la pobresa infantil del Govern d’Espanya va publicar en 2021 un informe
sobre llars monomarentals1 segons el qual, en els últims 15 anys s’hi ha registrat un increment
significatiu. Aquestos representen avui 1 de cada 10 llars a tot l’Estat.
L’augment d’aquest tipus de llars suposa la consideració de realitats diversament i igualment
complexes. Temes com la discriminació laboral per a les dones mares soles, la conciliació dels seus
treballs i la criança, la major necessitat de suport de xarxes socials o les vulnerabilitats comparatives
a què estan exposats els xiquets, xiquetes i adolescents que estan a càrrec d’una sola cap de llar,
suposa el disseny de polítiques públiques que responguen a les necessitats específiques per a evitar
major exclusió social.
De les 61.000 llars unipersonals, 25.200 corresponen a persones de més de 65 anys, i el 70%
d’aquestes són llars femenines. Les dades són semblants a les de la resta de províncies de la
Comunitat Valenciana i a les del conjunt d’Espanya. L’alt percentatge de dones majors que viuen
soles pot estar relacionat amb la major longevitat femenina.
També pot atribuir-se a un fet culturalment acceptat que suposa un avantatge comparatiu per
als hòmens majors i un desavantatge per a les dones majors: els barons majors de 65 anys, viudos o
separats, poden ser més propensos a casar-se novament, o trobar una nova companya i açò és molt
menys freqüent entre dones de la mateixa edat i en la mateixa situació.
Aquesta dada mereix especial atenció perquè les persones que viuen soles són més vulnerables
a la pobresa, estan més exposades a sentir-se soles, aïllades, o a tindre hàbits de vida menys
saludables.
1. Informe “Madre no hay más que una: monoparentalidad, género y pobreza infantil”. 2021. Disponible en:
https://www.comisionadopobrezainfantil.gob.es/es/madre-no-hay-m%C3%A1s-que-una-monoparentalidadg%C3%A9nero-y-pobreza-infantil
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Usos del temps
Dones: molt més temps a atenció de persones
Encara que la metodologia de les enquestes per a mesurar els usos del temps resulta molt
útil per a representar la divisió sexual del treball en termes temporals desagregats per sexe, els
qüestionaris estan enfocats en la realització d’ocupacions quotidianes molt concretes i “visibles”,
perdent de vista les tasques més invisibles.

Font: INE, Enquesta d’ocupació del temps. Dades de 2010

Les dones espanyoles dediquen més temps a les cures en comparació amb les dones de la
resta d’Europa.
No és una novetat que en les enquestes d’usos del temps siguen les dones les que més temps
empren en les cures d’altres persones dependents i en les tasques domèstiques, en comparació amb
els hòmens. Així mateix, tampoc ho és el fet que activitats relacionades amb la vida social, l’esport o
les aficions, tinguen major dedicació de temps per part d’hòmens que de dones.
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Les dades disponibles sobre usos del temps permeten comparar la situació de l’Estat espanyol
amb la resta d’Europa. En general, tant a Espanya com a la resta d’Europa, les cures continuen estant
majoritàriament en mans de les dones. La diferència està en el nombre d’hores dedicades. A Espanya,
les dones empren més hores per a les cures que a la resta d’Europa, la qual cosa pot explicar-se per
l’excessiu pes de cures que recau sobre les llars, en comparació amb les que podria sostindre l’Estat i
les seues institucions a altres països.
A pesar d’haver incrementat la seua participació en el mercat laboral, les dones són les que més
s’encarreguen de les cures de persones majors, malaltes o amb alguna discapacitat, així com dels fills
i filles. Encara que avui en dia els hòmens dediquen més temps a les cures, en comparació amb el
que dedicaven 20 anys arrere, no és prou i la càrrega global de treball tant reproductiu com productiu
continua sent molt major per a elles.
Es percep un canvi més ampli en els hòmens majors quan toca ocupar-se dels néts i nétes. A
Espanya podríem parlar de coresponsabilitat total, encara que a nivell europeu encara hi ha marge de
millora.
Hi ha una relació inversament proporcional entre el temps dedicat al treball remunerat i el no
remunerat. Açò vol dir que, a major temps dedicat al treball remunerat, menor disponibilitat de temps
per al treball no remunerat de cures i domèstic.
Es veu de forma clara en el següent gràfic referit al repartiment de tasques en funció de les hores
que dediquem setmanalment a cada una d’elles, per sexe, a la Comunitat Valenciana. Passem a
comparar l’ús del temps per a la llar i la família, amb l’ús del temps per al treball remunerat i l’ús del
temps d’aquelles ocupacions que anomenaríem de “temps lliure i oci”.

Fuente: INE, Encuesta de Empleo del Tiempo. Datos de 2010

Es cert que les desigualtats de gènere en relació als usos del temps no es limiten al treball
remunerat i no remunerat, sinó que també es mesura a través dels usos de temps per a l’oci i la
vida personal. En general, tant a Europa com a Espanya i dins de la Comunitat Valenciana, les dones són les que menys temps lliure tenen per a dedicar al seu oci, mentres que l’única cosa al que
clarament dediquen menys temps els hòmens és a la llar i a la família.
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En comparació amb els hòmens, elles tenen menys temps disponible per a fer esport i activitats a l’aire lliure, fer vida social i divertir-se o ocupar-se de les seues cures personals, ja que
empren més temps en l’atenció de la llar i la família. La doble presència de què parlava Laura Balbo:
en el treball de la família i en el treball extrafamiliar2
Més dones dediquen molt de temps a cuidar persones dependents
El següent gràfic mesura la dedicació de temps que les persones majors de 15 anys empren en
l’atenció d’altres persones dependents i ve a confirmar l’anterior. En totes les franges etàries, més
dones que hòmens tenen al seu càrrec les cures d’altres persones dependents.

Font: INE, Enquesta de població activa. Seguretat Social, estadístiques. Dades d’agost de 2021

La configuració de la nostra organització social està extremadament entroncada en la divisió
sexual del treball, i aixó fa que les cures es continuen entenent com una extensió natural del rol de
les dones i no com un treball de primer ordre. Açò, sumat a altres factors com l’aparició de noves
estructures familiars menys “tradicionals”, la incorporació massiva de les dones al mercat laboral,
la major longevitat de la població i sobretot el limitat abast dels serveis públics per a les cures, explicarien el que mostra este gràfic: Entre els 45 i 64 anys d’edat la sobrecàrrega de cures augmenta
exponencialment per a les dones, ja que en eixa etapa no solen desenrotllar-se treballs remunerats
i per tant es disposa de més temps per a compaginar les cures de néts/es i persones majors o
persones dependents en general.
Eixa assumpció del rol natural de cures en mans de les dones també explica la informació
continguda més avant relacionada amb el fet que en el 90% dels casos, siguen les dones les que
demanen excedències laborals per a les cures d’altres persones.

2. Laura Balbo (1978). La doppia presenza. En Inchiesta, Vol. VIII. No. 32, pp.3-6
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Ocupació
Les dades d’activitat i desocupació disponibles, sí que mostren la situació actual comparativa
entre les províncies de la Comunitat Valenciana. Tant a Castelló, com a Alacant i València, la taxa
de desocupació és major per a les dones, i la taxa d’ocupació és major per als hòmens.
Taxes d’activitat, desocupació i afiliació a la Seguretat Social

Font: INE, Enquesta de població activa. Seguretat Social, estadístiques. Dades d’agost de 2021

Els nuclis urbans de major població tenen taxes d’activitat més altes. En general, la Comunitat
Valenciana no està molt per davall de la mitjana nacional, i la taxa d’activitat de les dones a Castelló
està prop de la mitjana nacional. No obstant això, tant a nivell provincial com nacional, la taxa d’activitat dels hòmens supera entre 9 i 10 punts la taxa d’activitat de les dones.
La informació presentada per l’INE no considera dins de la taxa d’activitat tots els treballs domèstics i de cures, sinó que la deixa fora. La no consideració d’eixes activitats posa en desavantatge
comparatiu les dones que són, al cap i a la fi, les que majoritàriament es fan càrrec d’elles. A més, la
deixa fora dels sistemes públics de prestacions i drets laborals. laborales.

Font: INE, Enquesta de població activa. Seguretat Social, estadístiques. Dades d’agost de 2021
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La taxa de desocupació, com ja s’ha dit, és major entre dones que entre hòmens tant a nivell
nacional com provincial. Un major índex de desocupació entre dones que entre hòmens pot estar
relacionat amb el fe que siguen majoritàriament elles les que assumixen treballs no remunerat a cura
de persones dependents. També són dades que posen de manifest la bretxa de gènere ocupacional
per sectors.

Font: INE, Enquesta de població activa. Seguretat Social, Estadístiques. Dades d’agost de 2021

I el mateix succeïx amb la distribució d’afiliacions a la Seguretat Social. Tant a nivell de l’Estat,
com a nivell provincial, és menor el nombre de dones afiliades a la Seguretat Social en comparació
amb els hòmens. A Castelló, la taxa d’afiliació de les dones a la Seguretat Social és la més baixa.
De nou, la falta de reconeixement dels treballs de cures posa en desavantatge comparatiu les
dones; a algunes perquè realitzen treballs de cures dins dels seus propis nuclis familiars i a altres perquè realitzen treballs de cures en economia submergida. L’anterior confirma que hi ha major risc de
precarització per a les dones, menor qualitat d’ocupació i major risc de pobresa en general.
La precarització de l’ocupació es reflectix en els dos següents gràfics. En general, més dones
tenen contractes a temps parcial en comparació amb els hòmens. La dinàmica és la mateixa a nivell
de tota Espanya, de la Comunitat Valenciana i de la província de Castelló. En general, existixen més
contractes a temps complet que a temps parcial, però els contractes a temps parcial són més comuns
entre dones que entre hòmens, ja que continuen sent els que assumixen la doble jornada de treball
productiu i reproductiu, amb una baixa coresponsabilitat masculina.
La mitjana de contractes a temps complet de dones a Castelló està 10 punts per davall de la
mitjana nacional. I la mitjana de contractes a temps parcial per a dones a Castelló supera en 10 punts
la mitjana nacional.
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Més contractes a temps parcial

Fuente: INE, Encuesta de Condiciones de Vida.
SEPE, Informe del Mercado de Trabajo de Castellón. Datos de 2020.

El pes de l’atenció. Diferents raons per a treballar a temps parcial

Fuente: Eurostat, Encuesta Europea de Fuerza del Trabajo. Datos de 2020 referidos a España.

No hi ha dades que hagen avaluat les raons que tenen dones i hòmens a la Comunitat Valenciana
per a treballar a temps parcial. Actualment, només es disposa de dades a nivell de tot l’Estat.
“No trobar treballs jornada completa” és la raó més comuna per a treballar a jornada parcial, entre
dones i hòmens, encara que l’atenció de persones és la segona raó que més argumenten les dones
per a treballar a temps parcial, seguit d’obligacions familiars i personals. Ambdós ítems són menys
importants i menys freqüents entre els homes.
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Vol açò dir, que almenys, el 50% de les dones que treballen amb jornades parcials no ho fan per
elecció pròpia; i que aquelles que trien jornades parcials podrien assumir jornades completes si la
càrrega de cures estiguera compartida i els horaris de treball foren més compatibles amb la vida.

Fuente: Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social.
Anuario de Estadísticas del Ministerio. Datos de agosto de 2021.

El pes de l’atenció. Excedències per cures familiars
En el 90% dels casos, tant a la Comunitat Valenciana, com a la resta de l’Estat, són les dones les
que sol·liciten excedències per a l’atenció de les filles i fills.
Aquesta dada és altament explicativa de la informació que s’està analitzant sobre l’ocupació, ja
que s’explica per si sola: si les dones sol·liciten les excedències per atenció quasi en el 90% dels casos,
el seu desenrotllament professional disminuïx, la seua reincorporació al mercat laboral es més complexa i els seus nivells de pobresa augmenten.
Aquesta estratègia, en la mesura que siga possible tenint en compte el seu enquadrament dins
de la Diputació, establix compromisos i orientacions referides a la sostenibilitat econòmica de la vida
promovent la igualtat en l’àmbit laboral.

Fuente: INE, Encuesta de Estructura Salarial. Datos de 2019. Datos referidos a España.
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Menors salaris, especialment entre els que guanyen menys
En termes de bretxa salarial, les desigualtats continuen sent notòries en general i més apressants entre els que guanyen menors salaris. Com a mitjana, les dones a Espanya guanyen un
21% menys que els hòmens.
Si analitzem les diferències salarials per franges, trobem que:
• En el percentil 10 (la franja del 10% de persones amb menors salaris a Espanya) hi ha una
bretxa salarial comparativa que suposa un 43% de menor salari per a les dones.
• En el cuartil inferior (la franja del 25% de població que té salaris més baixos a Espanya) eixa
diferència es reduïx, però és igualment preocupant. Hi ha una bretxa de 32 punts entre els
salaris que guanyen hòmens i dones.
I finalment, el cuartil superior (el 25% de persones que guanya salaris més alts a Espanya), la
bretxa és menor, encara que també desproporcionada: Les dones guanyen un 16% menys que els
hòmens.
De nou, la vulnerabilitat és major per a les dones que menys ingressos tenen i en termes generals
la precarietat està altament feminitzada a tot l’Estat. Inclús entre les dones amb salaris més alts, continua existint una bretxa important amb relació als hòmens que ha de corregir-se a la major brevetat.

Formació
Ligeramente mayor nivel de cualificación formal

Font: INE, Enquesta de població activa (EPA). Dades de juny de 2021. Referides a la Comunitat Valenciana
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El gràfic mostra que, en termes generals, les dones aconseguixen majors nivells de qualificació
formal que els hòmens. Aquesta dada xoca frontalment amb el fet que continue existint una menor
taxa d’activitat en les dones, una major taxa de desocupació femenina i es mantinguen les bretxes
salarials en totes les franges. Només pot explicar-se per l’assumpció dels treballs reproductius i no
remunerats que no assumix l’Estat, ni les empreses, ni les parelles masculines. De fet, per al conjunt
d’Espanya, entre les persones que van obtindre titulació universitària en 2014, es trobaven en desocupació en 2019 el 8,8% de les dones i el 7,0% dels hòmens. [Font: INE. Enquesta d’inserció laboral
d’estudiants universitaris]
D’altra banda, segons l’anàlisi de l’EPA realitzat pel Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana,
entre la població de 18 a 24 anys no seguixen cap tipus d’ensenyança o formació el 11,6% de dones
i el 19,0% d’hòmens. A més, dins del rang de persones sense alfabetitzar, encara que és molt baix, el
percentatge de dones és major.
Menor ús de TICs i menor encara a municipis menors de 10.000

Font: L’accés desigual de dones dels espais rurals a la tranformació digital. Universitat Jaume I. 2021.
Enquesta sobre equipament i ús de tecnologies d’informació i comunicació en les llars.
Dades de 2020 referides a la Comunitat Valenciana

En tots els casos, el dispositiu més utilitzat per ambdós sexes és el telèfon mòbil.
En relació a l’ús d’internet setmanal veiem com és més freqüent per part dels hòmens que de
les dones. La bretxa és major quan es parla de nuclis poblacionals de menys de 10.000 habitants. En
aquestos municipis, l’ús diari és major en dones quasi 10 punts per damunt que els hòmens, invertint-se la dada a municipis majors de 10.000 habitants.
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En els usos de la tecnologia també hi ha bretxes de gènere. Les dones mantenen posicions més
desfavorables respecte als hòmens quan es parla de competències digitals i freqüència de l’ús d’internet, per exemple, per a efectuar compres, com s’ha vist en el gràfic anterior. Estudis realitzats recentment
a Espanya assenyalen que les ocupacions familiars i domèstiques, les ocupacions laborals i educatives,
o els patrons de mobilitat geogràfica, tenen major incidència en l’accés i freqüència d’ús de les tecnologies entre dones que entre hòmens.
El mateix estudio3 assenyala, entre altres coses que encara hi ha una forta tendència a col·locar
els hòmens en el centre dels espais de participació digital. Aquest caire també s’evidencia en camps
com la intel·ligència artificial, el Big Data o el Machine Learning, on la predominança continua sent
altament masculina.
Amb relació als percentatges d’ocupació en el sector, només un 2% de dones treballen en el sector
TIC, enfront del quasi 6% dels hòmens. I en eixe mateix àmbit, s’ha determinat que els hòmens cobren
com a mitjana un 8% més que les dones en la seua mateixa posició.

Violència. De parella i violències sexuals
Algunes dades de prevalença declarada de violència sobre les dones de la Comunitat Valenciana
en la Macroenquesta de 20194 ens han de portar a la reflexió. La Comunitat Valenciana supera la mitjana nacional en el registre de fets relacionats amb les violències cap a les dones.
• La Comunitat Valenciana és la segona, després de Canàries, on més dones (19,2%) declaren
haver sigut víctimes de violència física i/o sexual per part d’alguna parella al llarg de la vida.
• La Comunitat Valenciana és la primera on més dones (32,2%) declaren haver sigut víctimes de
violència psicològica emocional per part d’alguna parella al llarg de la vida.
• I, de nou, la Comunitat Valenciana és la segona, per darrere de Ceuta, on més dones (21,4%)
declaren haver sigut víctimes d’assetjament reiterat (stalking) al llarg de la vida.
Aquestes dades permeten veure que les accions polítiques en prospectiva han d’estar enfocades
en l’atenció a les violències masclistes de forma prioritària tal com es disposa en el Pacte valencià
contra la violència de gènere i masclista (2019).
Aspectes com el nombre de crides al 016, o el nombre de denúncies per violència de gènere,
mostren una tendència semblant. En ambdós casos, les xifres de la Comunitat Valenciana superen
la mitjana nacional amb pics importants en 2015 i 2016, i de nou en 2020, any en què el confinament
domiciliari estricte i obligatori amb el maltractador en els primers mesos de pandèmia per COVID-19,
va suposar l’exacerbació de les violències masclistes.

3. Mujeres y Digitalización. De las brechas a los algoritmos. Instituto de la Mujer y para la Igualdad de Oportunidades.
Ministerio de Igualdad y Red.es. Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital. Acceso en: https://
www.inmujeres.gob.es/diseno/novedades/M_MUJERES_Y_DIGITALIZACION_DE_LAS_BRECHAS_A_LOS_
ALGORITMOS_04.pdf
4. Macroenquesta de violència contra la dona 2019, incluida en el Pla estadístic nacional i elaborada per la Delegació
del Govern contra la Violència de Gènere en col·laboració amb el Centre d’Investigacions Sociològiques. https://
violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/macroencuesta2015/Macroencuesta2019/home.htm
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Font: Elaboració pròpia. Portal Estadístic de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.

A Castelló en concret, respecte al nombre de crides al 016 veiem que ha estat sempre per davall
de la mitjana nacional fins a l’any 2020, quan inclús va superar la mitjana a la Comunitat Valenciana i
del conjunt d’Espanya. D’altra banda, les denúncies per violència de gènere a Castelló han superat la
mitjana nacional en 2010, 2012, 2013 i de nou en 2020.
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Respecte al nombre de feminicidis, de les 1.124 dones assassinades per les seues parelles o
exparelles des que s’arrepleguen dades fins a l’any 2021 inclòs, 18 d’elles vivien a la província de Castelló, un 12,58% en relació al total de dones assassinades per aquest motiu a la Comunitat Valenciana
(143 dones)
Número mujeres víctimas mortales
CAST

CV

ESP

2003

1

7

71

2004

0

9

72

2005

0

6

57

2006

2

8

69

2007

2

10

71

2008

0

10

76

2009

2

9

57

2010

2

8

73

2011

1

8

62

2012

0

6

51

2013

1

9

54

2014

0

7

55

2015

0

11

60

2016

1

6

49

2017

2

8

50

2018

1

2

53

2019

1

7

55

2020

1

5

47

2021

1

6

44

Font: Portal Estadístic de la Delegació del Govern contra la Violència de Gènere.
A 31 de desembre de 2021

El problema resulta més greu si es pensa en les dades disponibles al medi rural, on la falta
de mitjans i de canals de mobilitat no contribuïxen a la denúncia i on les dones tenen, en general,
menys accés a recursos d’atenció. Altres variables es convertixen en factors de risc, com la falta
d’ocupació estable o el fet de tindre fills/es (que són, a més, víctimes de la violència exercida pels
seus pares maltractadors o per les noves parelles de les seues mares).
Per a la correcta interpretació de les dades disponibles a continuació, es comptabilitzen crides ateses en el telèfon ANAR5, en els casos de violència de gènere que impliquen menors d’edat
com a víctimes. Les dades estan desagregades per comunitat autònoma, província i tipus de
violència, però no per sexe en el cas de menors en entorns de violència de gènere. No es tracta de
nombre total de casos. Un cas atés, pot tindre associada més d’una crida.

5. Fundación ANAR. Línia d’ajuda a menors.
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Año

2018

2017

Tipo de Violencia

Menores
víctimas
directas de VG

Menores en
entorno VG

Menores
víctimas
directas de VG

Menores en
entorno VG

Alicante

8

55

3

73

Castellón

7

21

6

13

Valencia

11

163

34

151

Comunidad Valenciana

26

240

43

237

Font: XII Informe anual de l’Observatori Estatal de Violència sobre la Dona 2018. Publicat en 2021.
(https://violenciagenero.igualdad.gob.es/violenciaEnCifras/observatorio/informesAnuales/informes/2018/
Cap6_2018.pdf). Dades de 2017 i 2018. Referides a la Comunitat Valenciana.

Salut
En termes generals, quasi sempre els dades relacionades amb el consum d’alcohol, tabac i altres
substàncies mostren que els hòmens tenen pitjors hàbits de salut i major consum en comparació
amb les dones, a excepció del consum de hipnosedants, que és més habitual entre dones que entre
hòmens, per la qual cosa ens centrarem en aquest punt..
El consum de hipnosedants està relacionat amb el tractament de símptomes com l’estrés i l’ansietat i amb els percentatges de prevalença sempre superiors per a les dones en temes relacionats
amb la salut mental.
Salut Mental

Dades de 2017. Referides a Espanya. Font: Ministeri de Sanitat i INE. Enquesta Nacional de Salut.
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Les desigualtats generades com a fruit del pes dels estereotips i els rols normatius tenen una
càrrega negativa en la salut mental de les dones, que toregen amb problemàtiques emocionals com la
gestió del seu temps, l’estrés o el resoldre les insatisfaccions generades per eixos mandats i la incapacitat de complir amb ells. Les condicions de vulnerabilitat de la salut mental estan donades també per
factors com la posició socioeconòmica, que delimita l’accés a condicions estables de supervivència i
l’accés a recursos per a la seua protecció.
No hi ha dades autonòmiques, ni provincials,w respecte a la incidència de les malalties mentals
entre hòmens i dones. Però les dades a nivell de l’Estat ja mostren que és major la prevalença de la
depressió i l’ansietat crònica entre dones que entre hòmens.
L’última Enquesta Nacional de Salut de 2017 advertia que a Espanya 1 de cada 10 persones
adultes i 1 de cada 100 xiquets i xiquetes tenen un problema de salut mental i consumix relaxants,
tranquil·litzants o pastilles per a dormir. Les dones (13,9%) quasi el doble que els hòmens (7,4%). A
més, quasi el 6% de la població major de 15 anys utilitza antidepressius o estimulants (7,9% entre
dones i 3,2% entre hòmens).
També és major el percentatge de dones (6,1%) que acudix a serveis de psicologia, psicoteràpia o psiquiatria, en comparació amb el percentatge d’hòmens (4,6%)6, fet que entronca amb
l’absència d’autocures per part dels hòmens quant a la seua salut, i a la sobrecàrrega que açò
suposa per a les dones.
Salut i gènere
Abordar les desigualtats de gènere en salut implica tindre en compte les diferències en la salut
d’hòmens i dones marcades per les seues característiques biològiques, però també les desigualtats
estructurals en el poder, en l’accés als recursos i el control sobre ells, la divisió sexual del treball i la
socialització de gènere7. A més, és necessari incorporar simultàniament altres eixos de desigualtat
com l’edat, la classe social o el país d’origen.
Hi ha problemes de salut que són més freqüents o propis de les dones, però també en aquestos
casos es produïxen caires de gènere. María Teresa Ruiz Cantero posa alguns exemples com el suport
a la teràpia hormonal substitutiva (THS), les ectomies o l’excessiva medicalització de processos naturals. També succeïx en problemes de salut comuna a ambdós sexes, destacant pel seu ampli recorregut el cas de les malalties cardiovasculars8, primera causa de mort en dones també a la província
de Castelló.

6. Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social. Informe núm. 1. SALUT MENTAL. ENSE 2017. Disponible en: https://
www.sanidad.gob.es/estadEstudios/estadisticas/encuestaNacional/encuestaNac2017/SALUD_MENTAL.pdf
7. Lucía Artarcoz. Incorporación de la perspectiva de género en la salud comunitaria. Informe SESPAS 2018. Gaceta
Sanitaria 2018:32(S1):92-97
8. María Teresa Ruiz Cantero (2009). Sesgos de género en la atención sanitaria. Escuela Andaluza de Salud Pública.
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Causes de mort

Espanya

Castelló

Alacant

València

MM

HH

MM

HH

MM

HH

MM

HH

Malalties infeccioses i parasitàries

1,5%

1,4%

1,2%

1,2%

1,6%

1,6%

1,6%

1,7%

Tumors

21,9%

31,9%

21,4%

32,3%

22,3%

30,8%

21,5%

31,9%

0,6%

0,4%

0,5%

0,4%

0,5%

0,4%

0,4%

0,3%

3,6%

2,8%

5,3%

3,7%

4,0%

3,3%

5,5%

3,8%

7,3%

3,7%

5,7%

2,9%

5,9%

3,3%

6,4%

3,4%

7,7%

4,8%

10,3%

6,1%

9,5%

5,4%

8,9%

5,6%

Malalties del sistema circulatori

30,1%

25,6%

30,8%

25,2%

30,6%

27,1%

31,3%

26,3%

Malalties del sistema respiratori

10,4%

12,4%

9,2%

10,6%

9,2%

10,7%

9,3%

11,6%

Malalties del sistema digestiu

5,1%

5,4%

4,5%

4,8%

4,9%

5,5%

4,3%

5,1%

Malalties de la pell i del teixit subcutani

0,6%

0,3%

0,6%

0,4%

0,4%

0,3%

0,6%

0,3%

1,7%

0,8%

1,6%

0,6%

1,3%

0,6%

1,4%

0,7%

Malalties del sistema genitourinari

3,8%

2,9%

4,5%

3,1%

3,9%

3,3%

4,3%

3,4%

Embaràs, part i puerperi

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,1%

0,2%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,2%

0,3%

0,1%

0,1%

0,1%

0,2%

0,1%

2,6%

2,3%

2,3%

3,5%

2,9%

2,7%

1,3%

1,0%

2,9%

4,8%

1,8%

5,0%

2,8%

4,6%

2,7%

4,5%

Malalties de la sang i dels òrgans
hematopoètics…
Malalties endocrines, nutricionals i
metabòliques
Trastorns mentals i del comportament
Malalties del sistema nerviós i dels òrgans
dels sentits

Malalties del sistema osteomuscular i del
teixit conjuntiu

Afeccions originades en el període
perinatal
Malformacions congènites, deformitats i
anomalies cromosòmiques
Símptomes, signes i troballes anormals
clínics i de laboratori, no classificats
Causes externes de mortalitat

Font: INE. Dades de 2019.
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MARC JURÍDIC
La igualtat entre dones i hòmens és un principi jurídic universal reconegut en diversos textos internacionals sobre drets humans aprovats per Nacions Unides i ratificats per Espanya.
En l’article 14 de la Constitució espanyola es proclama el dret a la igualtat i a la no-discriminació
per raó de sexe i, en l’article 9.2. s’insta els podes públics a promoure les condicions necessàries perquè eixos drets siguen reals i efectius. Per tant, els vectors d’impuls i compromisos que es marquen
en aquesta estratègia queden emparats i legitimats basant-se en la legislació, convencions, acords
i normatives, que tant a nivell internacional, europeu, estatal i autonòmic insten a garantir el principi
d’igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens.
Arrepleguem en aquest apartat els textos jurídics més rellevants a tindre en compte:

A nivell internacional
• Convenció de Nacions Unides sobre eliminació de totes les formes de discriminació contra la
dona. CEDAW (1979).
• Declaració de Nacions Unides sobre l’eliminació de la violència sobre la dona (1993).
• Declaració i Plataforma d’Acció de la IV Conferència Internacional sobre la Dona de Beijing
(1995).
• Agenda 2030 per al Desenrotllament Sostenible de Nacions Unides. Objectiu 5: “Aconseguir la
igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les xiquetes” (2015).

A nivell europeu
• Tractat d’Amsterdam (1999) i de Lisboa (2007)
• Carta de drets fonamentals de la Unió Europea (2000).
• Carta europea per a la igualtat de dones i hòmens en la vida local (2006)
• Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contra la dona i la
violència domèstica (Istanbul 2011).
• Estrategia europea per a la igualtat de gènere 2020-2025.

A nivell estatal
• Constitució espanyola, propugna com a valor superior de l’ordenament jurídic, entre altres, la
justícia i la igualtat en els seus articles 14 i 9.2.
• Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre de mesures de protecció integral contra la violència
de gènere.
• Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens.
• Llei 45/2007, de 13 de desembre, per al desenrotllament sostenible del medi rural.
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• Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva.
• La Llei 35/2011, de 4 d’octubre, sobre titularitat compartida de les explotacions agràries.
• Pacte d’Estat contra la violència de gènere (2017).

A nivell autonòmic
• Llei 9/2003, de 2 d’abril, de la Generalitat, per a la igualtat entre dones i hòmens.
• Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana.
• Pacte valencià contra la violència de gènere i masclista (2019).
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ORIENTACIONS QUE ENS GUIEN

El nostre horitzó
Una província habitada per persones i col·lectius compromesos amb la igualtat entre dones i
hòmens, lliure de violència de gènere i masclista.

La nostra missió
Per a impulsar la província cap a l’horitzó que ens guia, l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de
Castelló pretén ser:

Generadora de coneixement.
[Analitzem i compartim]

Transformadora de consciències.
[Comuniquem i actuem]

Creadora de sinergies.
[Agreguem i facilitem]

Suport de les entitats locals.
[Recolzem i orientem]

Els nostres principis
Transversalitat del principi d’igualtat
Prenent com a referència l’article 15 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i hòmens: transversalitat del principi d’igualtat de tracte entre dones i hòmens,
veiem que el principi d’igualtat de tracte i oportunitats entre dones i hòmens permearà, amb caràcter
transversal, l’actuació de les administracions públiques, que hauran d’integrar-lo, de forma activa, en
el conjunt de totes les seues activitats.
La seua articulació requerix la coresponsabilitat de totes les àrees de la Diputació, els ajuntaments i les mancomunitats de la província, que han d’assumir la igualtat com un objectiu propi a l’hora
de dur a terme les seues intervencions. Per a això, ha de reforçar-se la col·laboració interdepartamental i interinstitucional entorn d’aquesta estratègia i la coordinació amb l’Àrea d’Igualtat de la Diputació
de Castelló.
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Enfocament de drets
Davall l’obligació que han adquirit els estats en
el marc internacional dels drets humans (DDHH),
aquest enfocament tracta de contribuir al desenrotllament de les capacitats de les dones en tant que
titulars de drets per a reclamar-los, i al desenrotllament de les capacitats de titulars d’obligacions i de
responsabilitats per a poder garantir-los. Les institucions públiques, incloses les locals, tenen la responsabilitat de respectar, protegir, promoure i garantir
l’exercici dels DDHH per part de les dones.
Actualment, els principis i estàndards dels
DDHH es troben reflectits en l’Agenda 2030 per
al desenrotllament sostenible de Nacions Unides. D’entre els 17 objectius de desenrotllament
sostenible (ODS) que incorpora aquest pla d’acció
destaquem el núm. 5: “Aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i les
xiquetes”. Suposa un impuls transcendental per dos motius:
• El primer és que la igualtat de gènere i l’apoderament de les dones es reconeixen com a elements transversals a la resta d’objectius i metes.
• El segon és que els estats membres s’han compromés a assignar recursos per a la seua implementació.
Els ODS inclouen la majoria dels DDHH establits fins al moment en els diferents tractats internacionals i es reforcen mútuament entre si: drets econòmics, civils, culturals, polítics, socials i el
dret al desenrotllament. Aquest apunt és rellevant perquè les convencions i pactes internacionals
de DDHH són instruments vinculants del dret internacional.
Enfocament de gènere
L’enfocament o perspectiva de gènere és una eina conceptual que visibilitza les desigualtats i
relacions de poder que es donen entre dones i hòmens en el sistema patriarcal. Mostrar-les ofereix
l’oportunitat de comprendre les seues arrels, atendre-les i revertir-les oferint nous models de socialització igualitària entre les persones. Aquest enfocament reconeix, a més, que la violència de gènere i
masclista, en totes les seues formes, és una vulneració dels drets humans conseqüència de la discriminació històrica estructural entre hòmens i dones.
Orientar l’estratègia des d’aquesta mirada permet construir una agenda política i social que tinga
en compte de forma sistemàtica la necessitat de revertir la discriminació cap a les dones, així com les
diferents necessitats bàsiques i estratègiques d’ambdós sexes, aplicant les mesures més pertinents i
eficaces per a donar-los resposta.
Interseccionalitat
Fent més complex l’enfocament de gènere observem que dones i hòmens veuen travessades
les seues vides per diferents situacions i factors que construïxen experiències úniques i diverses de
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discriminació múltiple. Seguint la Recomanació CM/Rec(2019)1 del Comité de Ministres del Consell
d’Europa als estats membres per a previndre i combatre el sexisme, parlem de l’edat, la discapacitat,
l’ètnia o condició de minoria, la condició de refugiat o migrant, la religió, l’estat civil, l’origen social, la
identitat de gènere, l’orientació sexual o la sexualitat entre altres.
L’anàlisi interseccional de les discriminacions múltiples que operen junt amb el sexe i el gènere
permet desvelar la diversitat d’experiències, situacions de vulnerabilitat i circumstàncies agreujants
que afecten especialment les dones. Aquesta estratègia s’obri a entendre i atendre aquestes discriminacions en la mesura que siga possible.
Dignitat de la vida
La construcció de societats igualitàries, perquè siguen sostenibles i promoguen canvis estructurals que tanquen les bretxes de gènere, han d’incorporar les necessitats bàsiques i estratègiques de
les dones de forma prioritària. Compartir de forma coresponsable les cures, redefinir l’economia cap
a models feministes socials i solidaris, i repensar la nostra relació amb el medi ambient, requerix de
canvis institucionals i organitzatius que han de ser assumits des de les administracions públiques.
Aquesta estratègia orienta el seu accionar cap a l’acompanyament i els suports necessaris que es
requerixen en aquest procés de canvi social.
Apoderament
L’apoderament col·lectiu de les dones, en tant que un procés transformador i de ruptura de les
relacions de poder dins del sistema patriarcal, és condició necessària per a aconseguir majors cotes
d’igualtat real. Per això és un principi que orienta l’estratègia des dels seus inicis, la qual proposa enfortir el teixit associatiu feminista de la província de Castelló.
Les administracions públiques hem d’afavorir i impulsar la participació social i política de les
dones, tant a nivell individual com col·lectiu, perquè puguen incidir en la presa de decisions locals. La
participació és un valor democràtic en si mateix que, a més, millora notablement el disseny, implementació i utilitat de les polítiques públiques. És per tant el nostre deure acompanyar i facilitar aquestos processos de canvi protagonitzats per les pròpies dones.
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QUÈ VOLEM IMPULSAR I A QUÈ ENS COMPROMETEM

Vectors d’impuls:
1. El suport als ajuntaments i mancomunitats.
Perquè el treball coordinat de totes les administracions a nivell local i provincial és un
element sense el qual resulta impossible aterrar l’estratègia i implementar les seues accions al
territori. Citant la sociòloga Soledad Murillo, les polítiques d’igualtat permeten l’autonomia de les
dones, i les professionals expertes en la matèria són les que han d’aplicar-les per a passar del
teòric a l’efectiu. .
2. La promoció de la participació de les dones.
Perquè no hi ha democràcia sense la participació i representació de les dones. En tots els
espais i a tots els nivells. Els moviments i associacions de dones són agents socials de canvi,
el coneixement situat dels quals i participació vénen gestant grans transformacions socials en
paraules de la feminista Donna Haraway. Les administracions estem en deute amb elles i hem de
fer-nos eco de les seues propostes enrobustint així el nostre sistema democràtic.
3. La sostenibilitat de la vida.
Perquè cada vegada és més evident que l’espai públic no se sostindria si no estiguera
recolzat pels espais privats. Des de les polítiques d’igualtat hem de denunciar la lògica patriarcal
que menysprea la sostenibilitat de la vida mateixa i reivindicar, com recorda Amaia Pérez Orozco,
que el sosteniment de la vida, d’una vida que meresca la pena ser viscuda, ha de funcionar com
a eix de l’economia.
4. Els valors cap a la igualtat.
Perquè la igualtat no és un bé abastable i finit, sinó més una situació contingent i perfectible.
Els valors cap a la igualtat no són un punt d’arribada, sinó més aïna una ruta que ens porta
que s’ha de seguir adaptant-nos davant els canvis socials, sempre des d’un enfocament de
consideració prioritària dels drets humans, amb i cap al feminisme.
5. L’eradicació de la violència de gènere i masclista.
Perquè la violència és instrumental i està al servei del sistema patriarcal de dominació per
a mantindre les desigualtats de gènere i oprimir les dones. L’estratègia apel·la a la violència
estructural, simbòlica i també quotidiana. En aquest sentit, és indispensable la lluita coordinada
de les administracions per a deslegitimar-la i eradicar-la.
Per a cada un dels 5 vectors d’impuls s’enuncia un conjunt de compromisos que adquirix la Diputació de Castelló a través de la seua Àrea d’Igualtat. En total s’han assumit 25 compromisos que
queden enunciats en la taula resum que apareix a continuació.
Per a cada compromís s’apunten unes orientacions que permeten definir-los i concretar-los de
cara als programes operatius anuals. L’estratègia presenta 105 orientacions.
Cada compromís haurà de ser detallat en els Programes Operatius Anuals per mitjà d’accions
concretes [vegeu apartat de seguiment, planificació anual i avaluació].
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V1_ SUPORT ALS AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS
1.1.

Formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats

1.2.

Recolzar econòmicament plans locals d’igualtat

1.3.

Canalitzar iniciatives plantejades per ajuntaments i mancomunitats

1.4.

Detectar tendències i bones pràctiques en els plans locals d’igualtat

1.5.

Generar sinergies entre agents locals d’igualtat
V2_ PARTICIPACIÓ DE LES DONES

2.1.

Enfortir el moviment associatiu feminista

2.2.

Visibilitzar a dones referents i els sabers de les dones

2.3.

Actuar amb les dones majors per a reivindicar una maduresa activa i feminista

2.4.

Recolzar la participació de dones joves, migrants o amb discapacitat

2.5.

Acompanyar l’actualització contínua de les dones en l’ús de les TIC
V3_ SOSTENIBILITAT DE LA VIDA

3.1

Promoure el repartiment igualitari dels temps i responsabilitats de cures

3.2.

Promoure l’atenció i el respir de les persones que cuiden

3.3.

Facilitar la promoció de la salut per a l’autoatenció de les dones

3.4.

Facilitar la permanència de les dones en el medi rural

3.5.

Promoure la igualtat en l’àmbit laboral
V4_ VALORS CAP A LA IGUALTAT

4.1.

Educar la mirada amb i cap al feminisme

4.2.

Facilitar el coneixement dels recursos i les actuacions sobre igualtat a la província

4.3.

Recolzar la cultura per a la igualtat

4.4.

Recolzar l’esport igualitari

4.5.

Promoure la igualtat entre jóvens
V5_ ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA

5.1.

Formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats

5.2.

Recolzar econòmicament plans locals contra la violència

5.3.

Oferir informació actualitzada dels recursos contra la violència de gènere a la província

5.4.

Crear sensibilitat per a la prevenció de la violència de gènere i masclista

5.5.

Recolzar el desenrotllament de municipis protegits contra la violència
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1. El suport als ajuntaments i mancomunitats
A quin canvi volem contribuir
El caràcter estructural de les desigualtats de gènere apel·la directament a l’actuació coordinada i
a la col·laboració interinstitucional de la Diputació, els ajuntaments i les mancomunitats per a poder
corregir-les per mitjà de l’acció pública. La materialització d’aquest vector d’impuls, per tant, és condició necessària i sine qua non per a generar les condicions prèvies que permeten el desenrotllament
eficaç de l’estratègia i acostar les polítiques d’igualtat a les dones de tot el territori.
Per a això, el primer compromís que adquirix la Diputació és facilitar la capacitació del personal
dels ajuntaments i mancomunitats en les eines tècniques i metodològiques que permeten aplicar
la perspectiva de gènere en l’actuació municipal, en tots els seus nivells i responsabilitats. Aquesta
tasca és clau perquè els plans d’igualtat es dissenyen i desenrotllen des de paràmetres feministes i
transformadors. La formació haurà d’anar adreçada a tot el personal, amb independència de l’àrea,
incloent-hi els equips de govern.
El segon compromís és el suport econòmic als ajuntaments i mancomunitats —a través dels
Fons de Cooperació Local o de subvencions— per a la formulació, implementació i avaluació dels
plans locals d’igualtat alineats amb esta Estratègia provincial d’igualtat. Sense aquest suport
material és molt poc viable el desenrotllament de les polítiques, per la qual cosa es considera
fonamental.
El treball en matèria d’igualtat d’oportunitats en les entitats locals queda moltes vegades
invisibilitzat per realitzar-se a xicotets municipis amb capacitat limitada de difusió. Aquest
vector d’impuls pretén fer-se eco de la missió de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació de Castelló en
el seu afany de generar coneixement i crear sinergies. Per a això, s’analitzaran les tendències
municipals en matèria d’igualtat, es recolzaran propostes específiques que requerisquen la
col·laboració de la Diputació i s’organitzaran espais comuns per a donar a conéixer i difondre
les bones pràctiques que s’estan desenrotllant en els ajuntaments i mancomunitats.
Les entitats locals porten treballant en el disseny i implementació d’accions en matèria d’igualtat d’oportunitats durant dècades. Són l’espill on mirar-nos. En alguns casos compten amb agents
d’igualtat d’oportunitats (AIO) o amb promotores i promotors d’igualtat, i en altres amb personal tècnic que s’ocupa d’aquesta àrea en els ajuntaments més xicotets. L’Àrea d’Igualtat de la Diputació de
Castelló propiciarà la generació de sinergies entre aquestos agents locals d’igualtat, partint, en tot
moment, dels interessos conjunts de les tècniques.
Finalment, és necessari tindre en compte que en el vector 5 d’aquesta estratègia, adreçat a l’eradicació de la violència de gènere i masclista, s’establiran compromisos concrets per a abordar-la en
tant que és el resultat de la desigualtat estructural que es menciona en aquest apartat.
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A qué nos comprometemos
SUPORT ALS AJUNTAMENTS I MANCOMUNITATS
1.1.

A formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats

1.2.

A recolzar econòmicament plans locals d’igualtat

1.3.

A canalitzar iniciatives plantejades per ajuntaments i mancomunitats

1.4.

A detectar tendències i bones pràctiques en els plans locals d’igualtat

1.5.

A generar sinergies entre agents locals d’igualtat

Quines orientacions seguirem
1.1. Formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats
• Es recomana considerar grup diana de la formació totes les persones que operen des de
les administracions locals, tant amb responsabilitat política, com amb responsabilitat tècnica:
Personal pertanyent a les seues plantilles i personal de les empreses prestadores de serveis.
• Alguns continguts d’aquesta formació podrien ser: Clàusules d’igualtat en la contractació pública, pressupostos amb enfocament de gènere, informes d’impacte de gènere, comunicació
inclusiva i no sexista, transversalitat de gènere en polítiques públiques, etc.
• Quant als formats utilitzats es consideraran tant models presencials com virtuals o mixtos;
ajustant el nombre d’hores i metodologies als objectius educatius proposats i les condicions de
les persones participants.
• Se inclouran les accions formatives en el Pla de formació de la Diputació o es realitzaran programes formatius específics.
1.2. Recolzar econòmicament plans locals d’igualtat
• El suport econòmic podrà utilitzar-se per a realitzar el diagnòstic inicial, formular el seu
disseny, executar les accions i implementar-lo, o dur a terme avaluacions intermèdies o
finals.
• Es finançaran tant plans d’igualtat adreçats a la plantilla de les entitats locals, com plans locals
d’igualtat que tinguen l’objectiu d’augmentar la igualtat real entre dones i hòmens.
• El finançament es canalitzarà a través dels Fons de Cooperació Local o a través de convocatòries de subvencions.
1.3. Canalitzar iniciatives plantejades per ajuntaments i mancomunitats
• Es prioritzarà el suport a aquelles iniciatives i activitats que estiguen alineades amb els compromisos de l’Estratègia provincial d’igualtat.
• S’oferiran diversos suports: orientació per a enfocar les actuacions i orientar tècnicament les
propostes, cessió d’equipaments i locals i facilitació de contactes.
• En el cas de plantejar-se iniciatives comunes o semblants per diverses entitats, la Diputació
s’oferix per a recolzar la seua organització de forma agrupada, facilitant al seu torn la creació
de sinergies.
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1.4. Detectar tendències i bones pràctiques en els plans locals d’igualtat
• La Diputació, com a generadora de coneixement, encarregarà quants estudis o investigacions es consideren necessaris per a analitzar tendències i bones pràctiques en els plans locals
d’igualtat de la província.
• S’organitzaran jornades obertes al públic o de treball tècnic per a aprofundir en les dites tendències o bones pràctiques.
• S’elaboraran materials que permeten visibilitzar, compartir i comunicar el treball realitzat per
part de les entitats locals en el marc dels seus plans locals d’igualtat.
• Prenent com a referència els compromisos de l’estratègia, es dissenyaran actuacions impulsades per les tendències més innovadores.
1.5. Generar sinergies entre agents locals d’igualtat.
• Es comptarà amb totes aquelles persones que intervenen en l’àmbit de la igualtat d’oportunitats a la província: Agents d’igualtat d’oportunitats (AIO), promotores i promotors
d’igualtat i personal tècnic d’altres àrees que desenrotllen accions des de la perspectiva
de gènere.
• La creació de comunitats d’aprenentatge i coneixement permetria agregar i facilitar aquestes
sinergies.
• Es coordinaran accions entre la Diputació, els Centres Dona Rural (Segorbe i Sant Mateu) i la
Xarxa Valenciana d’Agents d’Igualtat.

2. La participació de les dones
A quin canvi volem contribuir
Les dones han participat i participen activament en tots els àmbits de la vida, tant en l’espai públic
com en el privat, exercint tasques de reproducció social però també productives i de govern. La participació de les dones en assumptes públics, a més de ser un dret arreplegat en la nostra Constitució
(article 23.1), permet posar sobre la taula les seues necessitats i interessos. No obstant això, l’exercici
d’aquest dret ha estat de vegades descompensat respecte als hòmens i no ha tingut la visibilitat ni
el reconeixement social i polític que mereix. Tampoc l’han tingut dones individuals els èxits i sabers
de les quals —a pesar de constituir-se com referents en els seus territoris— no han transcendit. Una
situació que aquesta estratègia vol començar a revertir.
La participació col·lectiva de les dones està en un procés de transformació social que requerix
adaptacions per part de les administracions. Actualment, hi ha associacions locals de “dones” o “de
mestresses de casa” que es posicionen en un marc feminista d’actuació, i grups activistes de dones
jóvens que mobilitzen un gran sector de la societat sense necessitat de regular-se administrativament. L’estratègia deu, per tant, desenrotllar accions que permeten les dones incrementar la seua capacitat d’agència per a configurar les seues vides i els seus territoris en condicions d’igualtat, enfortint
el moviment associatiu feminista en general, i actuant amb les dones majors per a reivindicar una
maduresa activa i feminista en particular.
D’altra banda, facilitar la participació protagónica i inclusiva de les dones a la província de Castelló passa per fomentar l’apoderament individual, tenint en compte l’enfocament interseccional. En

39

aquest sentit, l’estratègia es compromet a posar mitjans perquè les dones jóvens, les dones majors,
les dones migrants o les dones amb discapacitat, aconseguixen majors quotes de participació i lideratge atenent les seues necessitats i interessos. Unit a açò, i després del bot obligat al virtual en
aquestos dos últims anys de pandèmia per COVID-19, fa falta acompanyar les dones en l’actualització contínua en l’ús de les tecnologies de la informació i la comunicació per a estar més presents
en el món.
A què ens comprometem
PARTICIPACIÓ DE LES DONES
2.1.

A enfortir el moviment associatiu feminista

2.2.

A visibilitzar dones referents i els sabers de les dones

2.3.

A actuar amb les dones majors per a reivindicar una maduresa activa i feminista

2.4.

A recolzar la participació de dones jóvens, migrants o amb discapacitat

2.5.

A acompanyar l’actualització contínua de les dones en l’ús de les TIC

Quines orientacions seguirem
2.1. Enfortir el moviment associatiu feminista
• Es consideraran interlocutores per a dur a terme aquest compromís, les organitzacions
sense ànim de lucre que entre les seues finalitats estatutàries es trobe el foment de la
igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens, així com la lluita contra la violència de gènere. També a grups de dones sense personalitat jurídica que actuen en aquesta mateixa
direcció.
• Es preveu l’enfortiment econòmic a través de les subvencions anuals per al desenrotllament
d’iniciatives vinculades amb la igualtat.
• L’ intercanvi de propostes, crides a l’acció o reflexions teòriques es recolzarà des de la Diputació generant espais cooperatius i en xarxa.
• A proposta del moviment associatiu feminista, la Diputació organitzarà iniciatives que donen
resposta a les seues demandes, prioritzant aquelles que vagen en consonància amb els compromisos de l’estratègia.
• En l’horitzó de les orientacions que permeten dur a terme aquest compromís, es planteja la
creació d’un Consell Provincial per a la Igualtat.
2.2. Visibilitzar dones referents i els sabers de les dones
• La Diputació contractarà estudis o investigacions que permeten identificar dones sàvies, referents i protagòniques de la província de totes les edats.
• S’indagarà en la recuperació de la història de les dones a través de fonts i tradicions orals,
aplicant metodologies d’investigació i acció participativa.
• Es dissenyaran materials o s’organitzaran activitats, exposicions o esdeveniments que visibilitzen les contribucions de les dones.
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• s recolzaran espais de trobada intergeneracionals i feministes en què aprendre les unes de
les altres.
• Amb idea de comptar cada vegada més amb dones referents, es proposaran i recolzaran accions formatives en matèria d’apoderament i lideratge.
2.3. Actuar amb les dones majors per a reivindicar una maduresa activa i feminista
• Es promouran espais mixtos entre hòmens i dones de totes les edats, per a reflexionar sobre
com aconseguir una maduresa activa i feminista.
• Es facilitaran canals que permeten arreplegar les demandes, necessitats i interessos de les
dones majors.
• La Diputació actuarà com a altaveu per a visibilitzar els actius en salut que identifiquen les
dones majors des d’una òptica feminista.
• Es recomana promoure la implicació de les dones majors en els processos de presa de decisions dels espais on participen.
• S’impulsaran iniciatives veïnals feministes que promoguen relacions interpersonals i comunitàries per a previndre o revertir situacions de soledat no desitjada.
2.4. Recolzar la participació de dones jóvens, migrants o amb discapacitat
• Intensificar la interlocución con asociaciones representativas de diferentes colectivos de mujeres es el paso previo para identificar sus demandas, intereses y necesidades de participación.
Esto podría conseguirse a través de reuniones bilaterales, estudios específicos o encuentros
colectivos.
• Se promoverá la adaptación de recursos, servicios y materiales para todas las mujeres. Por
ejemplo, a través de: el uso de la lectura fácil, la traducción a otros idiomas, la incorporación de
intérpretes de lengua de signos, la apertura a mediadoras interculturales o la incidencia para
eliminar barreras arquitectónicas.
• Establir accions per a l’apoderament i lideratge de dones d’aquestos col·lectius des d’una
mirada de gènere permetria posar en marxa una estratègia de multiplicadors feministes a la
província.
• S’oferix la cessió d’equipaments, locals i la facilitació de contactes.
2.5. Acompanyar l’actualització contínua de les dones en l’ús de les TIC
• S’estima necessari promoure la col·laboració amb els Centres Dona Rural basant-se en les
necessitats que puguen anar sorgint, prioritzant aquelles que responen als compromisos
d’aquesta estratègia.
• És important tindre en compte que les dones tenen molt diversos graus de coneixement en TIC,
en funció de la seua edat i les seues competències pròpies. La majoria de les dones disposen d’un
telèfon mòbil, i entorn d’un 90% d’elles es connecten a internet com s’ha vist en l’anàlisi de dades..
• Les dones també presenten diferents relacions amb la tecnologia, ja que algunes l’utilitzen per
a l’oci, o per a estudiar, o per a treballar o per a comunicar-se amb altres persones, etc. Aquesta
diversitat ha de conéixer-se i prendre’s en compte.
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• Especial suport caldria donar a les xiquetes i adolescents per a formar-les com a generadores de continguts, programadores de programari, sequenciadores d’algoritmes o
especialistes en robòtica.
• Seria necessari garantir la formació en capacitats digitals basades en ètica democràtica,
valors igualitaris i el dret a viure una vida lliure de violències. Accions per a reflexionar críticament sobre el tipus de continguts que es consumixen —incloent la pornografia— són indispensables per a promoure la igualtat entre la població jove i adolescent.
• També l’addicció a les xarxes socials, la sobreexposició pública de la vida privada, la necessitat d’aprovació virtual i els problemes de salut mental derivats d’aquestes pràctiques haurien
de ser tinguts en compte..

3. La sostenibilitat de la vida
A quin canvi volem contribuir
El concepte de sostenibilitat de la vida fa referència a l’establiment de les condicions de possibilitat d’una vida digna, condicions socials i econòmiques que no són automàtiques i que han de procurar-se per part de les administracions. Es requerixen per tant recursos materials, però també relacions
d’atenció i afecte que es proporcionen, habitualment, des del treball no remunerat en les llars. Treball
que exercixen majoritàriament les dones. És indispensable la visibilització i reconeixement del treball
de les dones en termes productius, però també i principalment de les seues activitats reproductives i
comunitàries; ja que en elles està la base de la reproducció social.
En relació a l’accés igualitari als recursos materials, entenem que l’autonomia econòmica és un
requisit previ perquè dones i hòmens puguen controlar les seues vides i tinguen autèntica llibertat
per a prendre les seues pròpies decisions de manera independent. La manera més generalitzada
d’aconseguir aquesta autonomia és per mitjà de la participació en el mercat de treball. Des de l’Àrea
d’Igualtat de la Diputació ens comprometem a promoure la igualtat en l’àmbit laboral recolzant que
les empreses posen en marxa bones pràctiques per a la incorporació de les dones en sectors masculinitzats, reduïsquen les bretxes de gènere vinculades amb el mercat laboral i es posicionen contra
l’assetjament sexual i per raó de sexe.
L’autonomia econòmica de les dones ha d’abordar-se, necessàriament, tenint en compte el temps
que aquestes dediquen a l’atenció com s’ha vist en el capítol inicial sobre dades estadístiques. En la
mesura que la divisió del temps es continua basant en la divisió sexual del treball, la responsabilitat de
satisfer les necessitats de les cures de forma contínua recau quasi exclusivament en les dones. Per
tant, aquest vector d’impuls pretén abordar la segona condició de possibilitar des d’un enfocament
feminista que s’impulse el repartiment igualitari dels temps i responsabilitats d’atenció, tant familiars, com comunitàries.
La literatura científica apunta des de fa anys l’impacte que té l’atenció intensiva de persones
dependents en la trajectòria vital, la projecció laboral i la salut tant física com mental dels que cuiden,
habitualment dones. Per això, és necessari establir mesures que promoguen l’atenció i respir dels
que cuiden.
Una altra de les repercussions que té sobre la vida de les dones la sobrecàrrega de cures i la falta
de coresponsabilitat, és la dificultat que troben per a cuidar-se elles mateixes. Practicar l’autoatenció
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emocional, física i mental per a potenciar el benestar d’una mateixa és revolucionari en si mateix.
Confiar que les persones són capaces de gestionar part de la seua pròpia salut, si així ho desitgen.
L’Organització Mundial de la Salut (OMS) definix l’autoatenció com “la capacitat de les persones, famílies i comunitats per a promoure la salut, previndre malalties, mantindre’s saludables i fer front a la
malaltia o discapacitat amb o sense el suport de l’atenció mèdica”. Oferir a les dones espais de promoció de la salut on rebre informació contrastada sobre els processos més comuns de salut-malaltia
i les claus necessàries per a millorar la seua qualitat de vida, és un dels reptes a què es compromet
aquest vector d’impuls.
Finalment, quan parlem de la sostenibilitat de la vida en aquesta estratègia, hem de centrar-la en el medi rural com una oportunitat per al bon viure. L’objectiu específic 8 del Reglament de la PAC sobre “zones rural dinàmiques” apel·la a promoure l’ocupació, el creixement, la
igualtat de gènere, la inclusió social i el desenrotllament local a les zones rurals, incloent-hi la
bioeconomia i la silvicultura sostenible. Aquesta fita permet atendre de forma més sostenible les
necessitats de les dones per a avançar en la igualtat i reduir les bretxes de gènere, i per a això,
aquesta estratègia es compromet a realitzar un diagnòstic previ d’estat de situació que marque
el full de ruta per a facilitar la permanència triada i conscient de les dones en el medi rural en
condicions de vida digna.
A què ens comprometem
SOSTENIBILITAT DE LA VIDA
3.1.

A promoure el repartiment igualitari del temps i responsabilitats de cures

3.2.

A promoure l’atenció i el respir de les persones que cuiden

3.3.

A facilitar la promoció de la salut per a l’autoatenció de les dones

3.4.

A facilitar la permanència de les dones en el medi rural

3.5.

A promoure la igualtat en l’àmbit laboral

Quines orientacions seguirem
3.1. Promoure el repartiment igualitari del temps i responsabilitats de cures
• La Diputació contractarà investigacions que permeten l’anàlisi de la situació concreta de
la província de Castelló, ampliant els ítems d’estudi quant a l’ús del temps, i incorporant
variables que permeten aprofundir en la doble presència i la sobrecàrrega mental de les
cures.
• Aquest compromís es pot materialitzar per mitjà d’accions de sensibilització, campanyes
motivadores, cursos de formació, materials audiovisuals, etc
• En tot cas, les accions que es desprenguen d’aquest compromís han de tindre en compte
la necessitat d’apuntar al conjunt de la societat i les famílies, evitant sobrecarregar les dones amb mesures de conciliació adreçades únicament a elles.
• Es valora necessari implementar estratègies de formació i campanyes adreçades concretament als hòmens perquè assumisquen la coresponsabilitat de les cures pròpies i alienes
des de l’enfocament de drets humans i pèrdua de privilegis.
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3.2. Promoure l’atenció i el respir de les persones que cuiden
• Es reforçarà la coordinació amb el Servei de Benestar Social per a incorporar la perspectiva de gènere en les actuacions que es desenrotllen en l’àmbit de les cures
• s recolzaran propostes de creació d’espais i programes de descans per a dones cuidadores que es basen en els principis de la present estratègia.
• S’establiran polítiques, programes i accions que posen en el centre el valor social de les
cures, així com el treball que comporten.
• S’hauria de posar el focus principal d’aquest compromís en la formació, atenció i apoderament de les persones cuidadores.
3.3. Facilitar la promoció de la salut per a l’autoatenció de les dones
• Es recolzarà la creació i manteniment d’espais comunitaris per a abordar la salut de les
dones com ara tallers, cicles de xarrades, formacions específiques, grups d’educació per a
la salut, etc.
• Es recolzarà també la formació en igualtat per a professionals del sistema sanitari en coordinació amb les institucions competents i sempre que se sol·licite per part d’aquestes.
• Alguns possibles continguts formatius serien: Autoconeixement i autoestima, salut mental i malestars, salut sexual i reproductiva, morbiditat diferencial i malalties més prevalents,
caires de gènere en l’atenció sanitària, autoatenció integral, etc.
• Es tractaran les desigualtats de gènere com un eix estructural explicatiu dels determinants socials de la salut en aquelles accions que sorgisquen de l’estratègia per a abordar
aquest compromís.
• Es duran a terme materials, campanyes o estudis que aborden les desigualtats de gènere
en salut i com afrontar-les a nivell estructural, comunitari i individual.
3.4. Facilitar la permanència de les dones en el medi rural
• La Diputació contractarà estudis o investigacions per a abordar qüestions centrals des de la
perspectiva de gènere com la masculinització dels municipis xicotets, la despoblació, la mobilitat a la província, la feminització de la pobresa, l’emprenedoria de les dones, la situació actual
de les cooperatives agràries o els factors que incidixen en l’elecció positiva i conscient del medi
rural com a lloc de residència per a les dones.
• Es durà a terme un diagnòstic de situació en relació a la propietat agrària i la Llei de titularitat compartida a la província, dissenyant posteriorment materials de difusió que ajuden
les dones i hòmens del medi rural a exercir els seus drets.
• Es treballarà en la recopilació o generació de metodologies que faciliten la participació de
les dones en el disseny dels espais públics.
• Es facilitarà la planificació urbana feminista de les ciutats com a llocs de trobada i socialització, i de pobles sostenibles i aptes per a la vida quotidiana que posen en el centre les
necessitats de les persones que els habiten.
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• Es generaran sinergies amb els Centres Dona Rural per a aplicar els plantejaments de
l’economia feminista a l’emprenedoria rural de les dones apostant per models cooperatius,
socials i solidaris.
• S’actuarà en la ruptura d’estereotips i prejudicis clàssics vinculats amb les dones rurals,
visibilitzant la realitat actual i diversa de les dones que habiten els pobles: Dones majors,
dones migrants, dones professionals, dones neorurals, dones jóvens, etc
3.5.Promoure la igualtat a l’àmbit laboral
• Desde l’Àrea d’Igualtat es posaran en marxa mecanismes que permeten identificar, premiar i visibilitzar bones pràctiques per la igualtat aplicades per empreses de la província.
Es podria prendre com a referència per a baremar-les els criteris del Distintiu d’Igualtat en
l’Empresa9.
• S’organitzaran actes, jornades, esdeveniments o campanyes sobre diferents aspectes vinculats amb la igualtat en l’àmbit laboral com ara el compromís de l’alta direcció, la igualtat
salarial, la gestió del talent, la participació de dones en els llocs de presa de decisions, les
polítiques de conciliació o la prevenció de l’assetjament sexual i laboral.
• Es visibilitzarà la necessitat d’apostar per la paritat de l’alumnat en la formació professional de totes les àrees ocupacionals, ja que és condició indispensable perquè els processos
de reclutament, selecció i contractació es donen en condicions d’equitat.

4. Els valors cap a la igualtat
A quin canvi volem contribuir
La finalitat de la Llei 9/2003, de 2 d’abril, per a la igualtat entre dones i hòmens de la Comunitat
Valenciana, pretén establir mesures i garanties adreçades a l’eliminació de la discriminació i a la consecució de l’exercici dels drets humans i les llibertats fonamentals per a les dones, sobre la base de
la igualtat de dones i hòmens. Aquest vector d’impuls se sustenta en la sensibilització i la formació.
L’educació, entesa com un procés global, continu i permanent, és un àmbit d’intervenció fonamental
si volem que la societat en què vivim aconseguisca realment ser democràtica i igualitària. Per això,
aquesta Estratègia provincial d’igualtat entre dones i hòmens es compromet a posar en marxa actuacions que permeten tindre més presents els valors feministes cap a la igualtat a Castelló. A educar la
mirada amb, i cap al feminisme.
Seguint la màxima de Thomas Hobbes en el Leviathan, segons la qual la informació és poder, pareix fonamental millorar l’accés al coneixement dels recursos que operen a la província de Castelló
per a fomentar la igualtat d’oportunitats. Treballar perquè existisca un “banc unificat de recursos”
serà útil tant per a les dones com per al conjunt de professionals, i materialitza, a més, part de la missió de l’Àrea d’Igualtat de la Diputació.
La reproducció i manteniment de les desigualtats de gènere tenen un clar component social i estructural. El conjunt d’agents de socialització com les famílies, l’escola, els mitjans de comunicació o
les administracions tenen un paper fonamental a l’hora de modificar les bases culturals que perpetuen
el sistema patriarcal. Aplicar l’enfocament de gènere de manera transversal en diferents àrees de la

9. Distintiu d’igualtat en l’empresa: https://www.igualdadenlaempresa.es/DIE/home.htm
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Diputació permetrà avançar amb pas ferm en la reducció d’aquestes desigualtats, i per a això, aquesta
primera Estratègia Provincial reforça la coordinació entre Igualtat, Cultura, Esport i Joventut.
A què ens comprometem
VALORS CAP A LA IGUALTAT
4.1.

educar la mirada amb i cap al feminisme

4.2.

A facilitar el coneixement dels recursos i les actuacions sobre igualtat a la província

4.3.

A recolzar la cultura per a la igualtat

4.4.

A recolzar l’esport igualitari

4.5.

A promoure la igualtat entre jóvens

Quines orientacions seguirem
4.1. EEducar la mirada amb i cap al feminisme
• Es recolzarà la instauració d’escoles i/o espais d’aprenentatge i creació feministes oberts a la
reflexió i al debat.
• Alguns continguts a treballar podrien ser: Marcs teòrics feministes i models conceptuals, història de les teories feministes, perspectiva de gènere en totes les disciplines, superació d’estereotips sexistes, coeducació i transformació social, masculinitats no hegemòniques, violències
masclistes i de gènere, ciberfeminisme, etc.
• Entre les accions que podrien desenrotllar estan: Campanyes, exposicions, formacions,
ponències magistrals, esdeveniments culturals, actuacions, grups de dones, trobades, materials, etc.
• Es facilitarà la implementació de les accions que componen aquest compromís a tota la
província valorant la seua agrupació per mancomunitats, la rotació per distints territoris o
la convivència d’accions presencials i virtuals..
• Es continuarà visibilitzant i celebrant els dies commemoratius de les lluites de les dones com,
per exemple:
- 22 de febrer: Dia Internacional de la Igualtat Salarial
- 8 de març: Dia Internacional de la Dona
- 15 d’octubre: Dia Internacional de les Dones Rurals
- 25 de novembre. Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra la Dona
• Es recolzaran, compartiran i orientaran accions d’altres àrees o entitats locals que es dissenyen en el marc d’aquest compromís.
4.2. Facilitar el coneixement dels recursos i les actuacions sobre igualtat a la província
• Es dissenyarà, programarà i mantindrà un espai virtual que permeta analitzar i compartir tot
allò que succeïsca a la província en matèria d’igualtat.
- Contindrà un “banc unificat de recursos”.
- Tindrà un enfocament participatiu i estarà en permanent actualització.
- Buscarà ser un referent per a professionals i població general a la província.
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• Es treballarà per a afavorir la creació de xarxes i sinergies entre les entitats locals que operen
a la província en matèria d’igualtat.
4.3. Recolzar la cultura per a la igualtat
• Les àrees d’Igualtat i Cultura de la Diputació de Castelló es coordinaran per a desenrotllar les
accions orientades cap aquest compromís.
• Ambdues àrees contribuiran a visibilitzar les actuacions que qualsevol d’elles realitze en relació
amb aquest compromís.
• Es prioritzaran les accions adreçades a educar la mirada feminista del cultural en el marc dels
principis que orienten l’estratègia.
• Es realitzaran accions que visibilitzen com les tradicions i costums són reproductores de desigualtat (els horaris i estils d’oci, la temporada de caça, la festa de difunts, les èpoques de collita…).
• Des del Bibliobús de la Diputació augmentarà el nombre d’exemplars de la secció de feminisme i igualtat, es promocionarà la donació de publicacions feministes, i s’oferirà el seu ús com a
espai de visibilització de la cultura de la igualtat.
4.4. Recolzar l’esport igualitari
• Les àrees d’Igualtat i Esports de la Diputació de Castelló es coordinaran per a desenrotllar les
accions orientades cap aquest compromís.
• Ambdues àrees d’Igualtat i Esports contribuiran a visibilitzar les actuacions que qualsevol
d’elles realitze en relació amb aquest compromís.
• Es visibilitzaran les dones que participen en esports masculinitzats i els hòmens que participen en esports feminitzats.
• Es realitzaran accions encaminades a eliminar estereotips sexistes i a promoure la dimensió
no competitiva de l’esport.
• Es treballarà per a promoure mecanismes sancionadors de comportaments sexistes, violents
o econòmicament desigualitaris en esdeveniments esportius.
4.5. Promoure la igualtat entre jóvens
• Les àrees d’Igualtat i Joventut de la Diputació de Castelló es coordinaran per a desenrotllar les
accions orientades cap aquest compromís.
• Ambdues àrees d’Igualtat i Joventut contribuiran a visibilitzar les actuacions que qualsevol
d’elles realitze en relació amb aquest compromís.
• Es realitzaran accions de coeducació tant per a les famílies com per als centres educatius, així
com per a eliminar els caires de gènere en l’elecció del currículum educatiu.
• Es programaran accions i campanyes orientades a l’educació afectiu-sexual amb perspectiva
de gènere, la ruptura d’estereotips sexistes i la promoció del bon tracte en les relacions.
• Es posaran en marxa espais que permeten reflexionar sobre la necessitat de construir noves
masculinitats en els jóvens des d’un marc de drets i equitat de gènere.
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5. L’eradicació de la violència de gènere i masclista
A quin canvi volem contribuir
La violència de gènere i masclista constituïx una greu vulneració dels drets humans de les dones.
És el resultat i l’instrument per a refermar el domini de les relacions de poder basades en la supremacia estructural dels hòmens sobre les dones, relacions que són possibles en les societats patriarcals
gràcies a les pautes d’organització social que les permeten, les mantenen i les legitimen. D’aquesta
conceptualització es desprén la continuació dels compromisos 1.1, 1.2 i 4.2 adquirits en la present
estratègia, perquè impulsar la igualtat d’oportunitats és la millor manera de previndre la violència de
gènere.
Aquest vector d’impuls s’establix segons el marc internacional i europeu dels drets humans
establits en la Convenció sobre l’Eliminació de Totes les Formes de Discriminació contra la Dona
(CEDAW) i el Conveni del Consell d’Europa sobre prevenció i lluita contra la violència contres les
dones i violència domèstica (Conveni d’Istanbul). A més, presa en compte de les metes 5.1, 5.2 i
5.310 de l’ODS 5, adreçat a aconseguir la igualtat entre els gèneres i empoderar totes les dones i
les xiquetes. A nivell nacional es mira en la Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures
de protecció integral contra la violència de gènere i el Pacte d’Estat contra la violència de gènere
de 2017.
A nivell autonòmic va en consonància amb la Llei 7/2012, de 23 de novembre, integral contra la
violència sobre la dona en l’àmbit de la Comunitat Valenciana i el “Pacte Valencià contra la violència
de gènere i masclista”, que en concret, interpel·la les diputacions (entre altres intervinents) a assumir i
desenrotllar els compromisos i mesures concretes per a combatre la violència masclista i treballar per
una societat basada en la cultura de la no-violència, la igualtat d’oportunitats entre dones i hòmens i
que respecte la diversitat i els drets humans. En aquest sentit, l’Àrea d’Igualtat es compromet a facilitar la formació al personal tècnic i polític d’aquestes entitats locals, amb independència de l’àrea,
en el coneixement, la prevenció i l’eradicació de la violència de gènere i masclista, tenint en compte el
principi d’interseccionalidad i les característiques concretes del medi rural.
El Pacte Valencià proposa, a més, les diputacions com a coordinadores de l’elaboració i implementació de plans d’igualtat, i de programes i serveis en matèria de violència de gènere, especialment als municipis més xicotets. Durant els anys 2020 i 2021 a través de la convocatòria
de subvencions, i a partir de 2022 a través del Fons de Cooperació Local, l’Àrea d’Igualtat de la
Diputació, incorpora el finançament de plans municipals contra la violència de gènere a favor
d’ajuntaments i mancomunitats en consonància amb el compromís 1.2 de la present estratègia
relatiu als plans locals d’igualtat..
En relació al coneixement actualitzat sobre els recursos locals i provincials de suport a les víctimes i supervivents de la violència de gènere i masclista, s’adquirix la responsabilitat d’incorporar-los
al “Banc unificat de recursos” que es planteja en el vector anterior, adreçat a impulsar els valors cap a
la igualtat dins del compromís 4.2.

10. Meta 5.1: Posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i les xiquetes a tot el món.
Meta 5.2: Eliminar totes les formes de violència contra totes les dones i les xiquetes en els àmbits públic i privat,
incloses la tracta i l’explotació sexual i altres tipus d’explotació.
Meta 5.3: Eliminar totes les pràctiques nocives, com ara el matrimoni infantil, precoç i forçat i la mutilació
genital femenina.
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Unit a açò es desprén la necessitat de continuar treballant en el coneixement sobre l’estat de
situació de la violència de gènere i masclista a la província. La Diputació, en tant que institució
generadora de coneixement i transformadora de consciències, es compromet a crear sensibilitat
per a la prevenció de la violència de gènere i masclista des del finançament d’estudis i investigacions, fins a la posada en marxa d’accions coeducatives, premis i concursos, campanyes de
comunicació ciutadana o la commemoració del 25 de novembre, entre altres, seguint les orientacions del compromís 4.1.
Finalment, es continuarà treballant en la creació d’una Xarxa de Municipis Protegits contra la
Violència de Gènere a la província de Castelló, fomentant la col·laboració i coordinació entre les distintes administracions
A què ens comprometem
ERADICACIÓ DE LA VIOLÈNCIA DE GÈNERE I MASCLISTA
5.1.

A formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats

5.2.

A recolzar econòmicament la formulació de plans locals contra la violència

5.3.

A oferir informació actualitzada dels recursos contra la violència de gènere a la província

5.4.

A crear sensibilitat per a la prevenció de la violència de gènere i masclista

5.5.

A recolzar el desenrotllament de municipis protegits contra la violència

Quines orientacions seguirem
5.1. Formar el personal dels ajuntaments i mancomunitats
• Es recomana considerar grup diana de la formació totes les persones que operen des de
les administracions locals, tant amb responsabilitat política, com amb responsabilitat tècnica:
Personal pertanyent a les seues plantilles i personal de les empreses prestadores de serveis.
• Alguns continguts d’aquesta formació podrien ser: Prevenció de la violència de gènere en totes
les seues manifestacions, intervenció amb víctimes i supervivents, intervenció en trauma, dret a
la reparació, legislació i ètica professional, supervisió de casos i autocures, etc.
• Quant als formats utilitzats es consideraran tant models presencials, com virtuals o mixtos;
ajustant el nombre d’hores i metodologies als objectius educatius proposats i les condicions de
les persones participants.
• S’inclouran les accions formatives en el Pla de formació de la Diputació o es realitzaran programes formatius específics.
5.2. Recolzar econòmicament plans locals contra la violència
• El suport econòmic podrà utilitzar-se per a realitzar el diagnòstic inicial, formular el seu disseny, executar les accions i implementar-lo, o dur a terme avaluacions intermèdies o finals.
• Es finançaran plans locals contra la violència de gènere i masclista les actuacions de la qual
estiguen alineades amb els pactes estatal i autonòmic contra la violència de gènere.

49

• El finançament es canalitzarà a través dels Fons de Cooperació Local o a través de convocatòries de subvencions.
5.3. Oferir informació actualitzada dels recursos contra la violència de gènere a la
província
• Es farà ús de l’espai virtual mencionat en el compromís 4.2. per a analitzar i compartir tot allò
que succeïsca a la província en matèria de prevenció, intervenció i reparació de la violència de
gènere i masclista.
- Contindrà un “Banc unificat de recursos”.
- Tindrà un enfocament participatiu i estarà en permanent actualització.
- Buscarà ser un referent per a professionals i població general a la província.
• Es facilitarà el disseny i repartiment de materials de difusió per a població general, ja siga en
format paper com ara fullets, díptics, cartells, marcapàgines, etc.; o en format virtual com podcast, missatges de ràdio en freqüències locals, campanyes en xarxes socials, etc..
5.4. Crear sensibilitat per a la prevenció de la violència de gènere i masclista
• La Diputació contractarà estudis o investigacions per a conéixer la magnitud i tipus de violències de gènere i masclistes que patixen les dones a la província.
• Alguns tipus d’accions que es podrien desenrotllar són: Campanyes, exposicions, formacions,
ponències magistrals, esdeveniments culturals, actuacions, concursos de microrelats, grups de
dones, trobades, materials, etc.
• Alguns continguts a abordar serien: violència simbòlica i estructural cap a les dones; violència de parella en totes les edats; tipus de violència i conseqüències en la vida de les dones;
pornografia i violències sexuals; prostitució i violència sexual; violència sexual i oci nocturn;
ciberviolències i ciberassetjament; masculinitat i violència; interseccionalitat i discriminacions
múltiples, etc.
• Es recolzaran, compartiran i orientaran accions d’altres àrees o entitats locals, com ara centres educatius, que es dissenyen en el marc d’aquest compromís.
• Es facilitarà la implementació de les accions que componen aquest compromís a tota la província valorant la seua agrupació per mancomunitats, la rotació per distints territoris o la convivència d’accions presencials i virtuals.
5.5. Recolzar el desenrotllament de municipis protegits contra la violència
• Es continuarà treballant en la construcció i manteniment de la Xarxa de Municipis Protegits
Contra la Violència de Gènere
• S’hauran de posar en marxa quants mecanismes i canals d’adhesió a la Xarxa siguen necessaris per a facilitar la cobertura a tota la província.
• Es treballarà per a afavorir la creació de xarxes i sinergies entre les entitats locals i el conjunt
de professionals que operen a la província en matèria de prevenció, atenció i reparació a la
violència de gènere.
• Es facilitaran orientacions als municipis per a la creació de punts violetes en les festes locals. .
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SEGUIMENT, PLANIFICACIÓ ANUAL I AVALUACIÓ
L’estratègia establix vectors d’impuls, compromisos i orientacions per a ajudar a concretar els
dits compromisos en accions. I té l’esperit d’establir-se com el paraigua de les actuacions en pro de
la igualtat i contra la violència masclista que es realitzen des de la Diputació.
En un context de canvis cada vegada més accelerats, les planificacions estratègiques excessivament detallades poden acabar encotillant l’acció d’una organització. Per això, i de manera conscient, s’ha evitat anar al detall sobre quines accions concretes realitzar i en quin moment fer-ho, i
s’ha optat per una metodologia de treball que permeta concretar l’estratègia anualment. Açò permetrà, a més, sincronitzar la planificació tècnica amb la planificació pressupostària que necessàriament haurà de donar suport al desplegament de l’estratègia.
Per a realitzar aquest desplegament, cada any es formularà un Pla operatiu que establirà les
accions a realitzar en el següent exercici, el seu pressupost, les responsabilitats que corresponguen
i els indicadors per a la seua avaluació.
La formulació de cada Pla operatiu anual (POA) passarà per tres moments clau:
• Durant els mesos de juliol i agost, aprofitant la menor intensitat d’activitats, s’elaborarà un
primer esborrany del POA de l’any següent. En aquest moment es disposarà ja d’algunes dades de l’avaluació de les actuacions realitzades fins a eixe moment, que podran ser tingudes
en consideració. Elaborar l’esborrany en aquestes dates permet fer-ho de forma simultània a
la proposta de pressupostos que habitualment ha de ser presentada en el mes de setembre.
D’aquesta manera, es garantix des d’un primer moment un total alineament entre les perspectives tècnica i econòmica.
• Un segon moment clau se situaria al desembre, després de l’aprovació del pressupost de la
Diputació. Amb el pressupost ja tancat l’Àrea d’Igualtat estarà en condicions d’ajustar la formulació del POA, especificant les accions a realitzar i els indicadors d’execució de cada una d’elles.
Serà llavors quan puga ser definitivament aprovat.
• Per últim, un tercer moment clau arribaria a finals de gener. En eixe moment s’estarà en
condicions d’avaluar el POA de l’any acabat de concloure i elaborar la memòria anual del
retre comptes.

51

52

