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El Consell Escolar de la Comunitat Valenciana ha fet de la 
igualtat un dels seus eixos fonamentals de treball. 

Partint d’aquest posicionament i atenent la recomanació 
del Síndic de Greuges, en el seu informe de 2017 sobre 
protecció a les víctimes de violència de gènere en la nos-
tra comunitat, el Consell Escolar de la Comunitat Valen-
ciana va dur a terme un informe sobre masclismes quo-
tidians amb l’objectiu de contribuir a erradicar aquest 
tipus de violència. 

Aquest informe, titulat Masclismes quotidians, base de 
la violència contra les dones, va veure la llum al novem-
bre de 2019 i s’inseria dins de la campanya «Erre que 
erre (RqRqR). No pararem fins a aconseguir la igualtat» 
que, des de 2016, en què va nàixer, a iniciativa de la co-
missió de coeducació, es va convertir en senyal d’identi-
tat del Consell Escolar. 

Les conclusions de l’informe de 2019 van posar de ma-
nifest la necessitat de promoure una escola igualitària 
que, més enllà d’abordar continguts d’equitat, insistira en 
la conscienciació coeducativa, recomanant accions de 
sensibilització de l’alumnat, de formació de les famílies i 
del professorat, i d’observació i seguiment de la transfor-
mació que aquestes actuacions han de produir.

Però la conscienciació no pot centrar-se en l’àmbit es-
trictament escolar, sinó que ens concerneix a tots com a 
societat, i el Consell Escolar de la Comunitat Valenciana 
és una mostra d’aquesta societat, en estar representats 
en ell tots els sectors implicats en l’educació. L’informe 
sobre masclismes quotidians recull propostes d’acció i 
especifica els diferents agents que haurien d’intervindre 
en cadascuna. 

Partint d’aquestes recomanacions i amb el convenci-
ment que queda molt de camí per recórrer i molta fae-
na per fer fins a aconseguir aquesta igualtat, que és un 
repte per al Consell Escolar de la Comunitat Valenciana, 
es planteja un nou informe: Masclismes quotidians II. 
Localitats amb R de rebuig. En ell cobren protagonisme
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les entitats locals i els consells escolars municipals, com 
a agents transformadors i de conscienciació que ope-
ren en el context escolar, transcendint les parets de 
l’aula. 

L’àmbit local és un espai idoni per a dur a terme políti-
ques d’igualtat. Els municipis tendeixen, cada vegada 
més, a convertir-se en ciutats educadores i una de les 
seues línies prioritàries sol ser la de la igualtat entre 
dones i homes. Però la tasca no és fàcil. Han d’enfron-
tar-se a inèrcies socials arrelades, han de buscar la 
implicació de col·lectius socials, en definitiva, han de 
crear estructures que lideren el canvi i trobar persones 
que s’involucren en iniciatives transformadores de re-
buig del masclisme.

En aquest informe s’arrepleguen bones pràctiques 
dutes a terme per entitats locals, però es pretén a més 
reflexionar, conjuntament, sobre les dificultats i les 
propostes de millora, que ens plantegen nous reptes. 

Els qui coneixen el Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana, ja saben que «no pararem fins a acon-
seguir la igualtat». També saben que, liderant aquest 
procés ha estat, des del principi l’anterior presidenta, 
Encarna Cuenca Carrión, actual presidenta del Consell 
Escolar de l’Estat, per tant, ningú millor que ella per a 
prologar aquest informe. Li agraïm que haja dedicat 
un temps de la seua atapeïda agenda per a atendre la 
nostra invitació.

També s’inclou un poema d’una altra persona directa-
ment implicada en la realització de l’informe, l’anterior 
secretària tècnica del Consell Escolar de la Comunitat 
Valenciana i reconeguda poeta, Mercè Claramunt, a qui 
també volem expressar la nostra gratitud.

Rosa Cañada Solaz

Presidenta del Consell Escolar de la Comunitat Valenciana
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Em dic

Som una ona que avança
de sal les mans i l’escuma, 
som de la mar l’experiència
un alé, un ale.

Som com un arbre que arrela
del foc l’espurna que escalfa, 
som de la història la saba i 
RqRqR.

Som com un vent que s’escampa
arreu del món i la vida, 
som una estrella que guia
un batec, un batec.

Som com un llamp que esmicola
temps d’injustícia callada, 
som iguals en l’esperança i 
RqRqR.

Som de la veu la tornada
temps silenciades a l’ombra, 
som iguals en la paraula 
i em dic, i em sé i 
no callarem, no callarem.

Som el principi i la fi 
el cor la lluita bressola 
som el pas ferm en la nit i 
RqRqR.

Som tot allò que volem 
anys de coratge i saviesa, 
som lliures per decidir,
som ací, som ací.

La llibertat per camí
nodrir-me tota de vida, 
iguals com som en tendresa i 
RqRqR.

Em dic
DONA

Autora: Mercè Claramunt



REPTES

El 25 de novembre de 2019 el Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana presentava l’informe Masclis-
mes quotidians, base de la violència contra les dones, 
document que s’ofereix com una eina de sensibilitza-
ció enfront dels estereotips de gènere, i que incideix 
en l’erradicació dels masclismes quotidians i en la 
importància de treballar de manera transversal, amb 
recomanacions en les quals es veu implicada tota la 
comunitat educativa. 

L’informe quedava emmarcat dins del projecte «Erre 
que erre que erre (RqRqR). No pararem fins a aconse-
guir la igualtat. Repensem les relacions, representem 
altres realitats», que va iniciar el seu recorregut l’any 
2016, en el si del CECV, a iniciativa dels consellers i les 
conselleres de la Comissió de Coeducació, que veien 
necessària la implicació del Consell Escolar en l’asso-
liment de la igualtat. 

La proposta va caure en terreny fèrtil i va entrar a for-
mar part del context d’altres activitats que, gradual-
ment, es van anar impregnant de la sensibilitat viole-
ta. L’empremta del seu recorregut dona bon compte 
d’això, i la transversalitat de la perspectiva de gènere 
es deixa veure en totes i cadascuna de les actuacions 
i tasques que du a terme el CECV.

Aquells començaments van obrir portes, fluxos de 
pensament crític i compromisos que arriben fins al dia 
de hui. Totes i cadascuna de les persones que formem 
part d’aquell entramat, però també les reflexions, les 
paraules, el diàleg, el treball en equip, es van convertir 
en peces clau, imprescindibles per a compartir l’expe-
riència de millora de la programació general de l’en-
senyament en la nostra comunitat.

Però parlar d’educació és també parlar de context, de 
societat educadora, d’aprenentatge no formal, formal
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i informal, és situar-nos en aprendre a aprendre i en 
aprendre d’aprendre. És així com el nostre entorn més 
pròxim ens ajuda a socialitzar-nos, a construir la resi-
liència en les nostres vides, a formar-nos en el camí.

Aquell primer informe sobre masclismes quotidians 
va generar la necessitat d’endinsar-nos en l’entramat 
més pròxim i conéixer les actuacions que s’estaven 
duent a terme des de les entitats locals, que en defi-
nitiva són les que incideixen directament o indirecta-
ment en la vida dels centres educatius, de la comunitat 
educativa. 

No oblidem que la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, 
d’Educació, modificada per la Llei orgànica 3/2020, 
de 29 de desembre, d’Educació (LOMLOE) preveu en 
la Disposició Addicional quinzena el marc de col·la-
boració de les corporacions locals i inclou, entre els 
principis i finalitats de l’educació, la cooperació i la 
col·laboració de les administracions educatives amb 
les corporacions locals en la planificació i posada en 
pràctica de la política educativa, havent de coordinar 
les seues actuacions amb el propòsit de potenciar 
l’acció educativa per elles desenvolupada. 

Conéixer aquestes polítiques, posar a la disposició de 
la comunitat educativa les accions, programes i pro-
jectes que s’estan duent a terme en tot el nostre terri-
tori pot arribar a ser com un riu, que obri noves sendes, 
que obri camins per explorar que es converteixen en 
un desafiament per a continuar avançant a través de 
l’experiència de grups, institucions o entitats que ja es-
tan treballant per una societat que posa els límits en 
la dignitat. 

El resultat d’aquesta reflexió, la tenen vostés a les seu-
es mans, l’Informe sobre masclismes quotidians II. 
Localitats amb R de rebuig.
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Els qui han format part d’aquest periple entendran que 
rebre la invitació per a escriure el pròleg de l’Informe 
sobre masclismes quotidians II. Localitats amb R de 
rebuig, em va remoure les emocions, em va fer recor-
dar la paraula compartida entre les persones i grups 
que hem sigut art i part d’aquest projecte. Agraïsc la 
confiança depositada en mi en encomanar-me aques-
ta tasca. Suposa crear l’ambient motivacional que re-
quereix la lectura d’un informe que presenta tant de 
treball fet per a la millora de la societat, per a l’assoli-
ment de la justícia social i per al compliment d’un dret 
fonamental com és la igualtat entre homes i dones; 
tant de treball fet per tantes persones, institucions, 
organitzacions... de les entitats locals, amb les mires 
sempre posades en l’assoliment de les metes en les 
quals tant s’ha avançat i en les quals sempre ens que-
da tant per avançar. La presentació de l’informe actual 
tanca una altra de les etapes del Projecte RqRqR.

Reconforta comprovar que no hem parat, que hui l’in-
forme aconsegueix veure la llum, tenint en compte que 
l’últim tram s’ha vist afectat per la vivència de la pan-
dèmia per COVID-19. Vivència que, si alguna cosa ens 
ha provocat, és la sensació de veure sacsejades les 
nostres certeses, les formes de vida conegudes, els 
models socials i de funcionament, una vivència clara 
de vulnerabilitat, i la constatació de la impossibilitat de 
veure, sentir o donar res per cert, per totalment assolit, 
reeixit, aconseguit... ja que, com diu Amelia Valcárcel, 
«La possibilitat de involucionar sempre està ací». Però 
a la fi, l’Informe ha superat tots aquests obstacles i ací 
el tenim, perquè ens aporte llum. Hem de felicitar-nos.

Queda el record de la concepció i el desenvolupament 
d’aquesta activitat en el si del Consell Escolar de la 
Comunitat Valenciana, veu coral de moltes i variades 
veus, d’objectius compartits amb persones, excep-
cionalment especials —moltes presents i algunes,
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dolorosament absents—, les accions de les quals per 
la millora, com a models d’acció i de coherència, van 
aportar a aquella veu coral l’efecte de canviar la queixa 
per acció transformadora, i la vivència de la capacitat 
de les persones i els grups per a aconseguir el canvi 
i, per tant, la transformació social. L’esforç de cadas-
cuna per a aconseguir il·lusionar, involucrar diferents 
agents, va reformular molts altres projectes: Bibliote-
ques en Igualtat, la MICE, Concerts en Clau Violeta… 
que cada nova edició provoquen que aquesta llum vio-
leta continue creixent.

Redactar aquestes línies, així, des de les funcions 
d’abans, des de les d’ara i des de les que estiguen per 
vindre, evoca la importància d’allò local; de les accions 
de proximitat; de l’educació formal, la no formal i la in-
formal; que per la proximitat a la ciutadania, l’especí-
fica contextualització en allò necessari, en la realitat, 
en el coneixement d’allò més concret, parteixen i es 
desenvolupen en i per a les persones del municipi, per-
sones amb rostre i mirada; nom, cognoms, malnoms; 
històries viscudes i conegudes; experiències i expec-
tatives... Evoca el disseny per a acompanyar la millo-
ra de la quotidianitat en la vida d’aquestes persones, 
pensar en la seua qualitat de vida. Evoca també el tre-
ball que fem des dels consells escolars, caminar junts 
cap a un objectiu, la cerca de consensos per la millora, 
el treball de servei públic, el bé comú, el protagonisme 
dels destinataris i les destinatàries de la nostra reflexió 
i acció, ens devem a la ciutadania i a la millora de la 
seua qualitat de vida. 

Que a algunes persones els podria semblar obsolet 
parlar d’igualtat hui ens mostra la necessitat de con-
tinuar treballant amb afany per i per a l’assoliment de 
la igualtat real. I per si algú sospita, almenys per un 
segon, que aquesta necessitat forma part del passat 
o d’una ideologia inventada i que, per tant, li manca el
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contacte amb la realitat actual, s’aporten només dues 
xifres per a la reflexió: quaranta-tres dones van ser 
assassinades per les seues parelles o exparelles l’any 
2021 en el context estatal, sent la Comunitat Valen-
ciana la que ocupa el quart lloc de major nombre de 
víctimes mortals per violència de gènere (6 víctimes, 
un 14%), que al costat d’altres tres comunitats repre-
senten el 70% del total de víctimes mortals en 20211. 
Una altra dada important sobre les xacres més greus 
de la desigualtat de gènere és la xifra de quinze agres-
sions sexuals amb penetració, durant el primer trimes-
tre del 2022, només a la  ciutat de València, enfront de 
les set agressions del mateix tipus que van tindre lloc 
en el primer trimestre de l’any 20212. Set menors víc-
times mortals en casos de violència de gènere contra 
la mare a Espanya l’any 2021, un menor valencià en 
el que portem del 20223. 302 xiquets i xiquetes sen-
se mare per aquesta xacra des del 2013, any en què 
comença a realitzar-se aquest seguiment, 30 en el 
20214. Sens dubte, tota la societat ix perdent amb la 
pervivència dels mecanismes de la desigualtat entre 
dones i homes. 

Reconciliar-nos és necessari i també reparar el mal fet 
quan es minva la possibilitat de gaudir d’un desenvo-
lupament lliure, ple i just. Lliure d’estereotips i preju-
dicis que ens coarten la possibilitat de triar i decidir 
lliurement qui soc i qui vull arribar a ser. Unes accions 
positives necessàries i que requereixen la posada 
en marxa des de l’educació formal, la no formal i la 
informal, i des de tots els àmbits de la vida, que ge-
neren l’imaginari col·lectiu en el qual els i les menors 
puguen mirar-se i imaginar-se positivament i com a 
éssers complets. Reinventem altres formes de relació 
reequilibrades que permeten l’abandó de formes de 
domini-submissió i que suposen l’empoderament de 
xiquetes i xiquets, dones i homes, per a la col·laboració 

1INE amb Dades de la 
Delegació de Govern 
contra la Violència de 
Gènere.
2 Estadístiques del 
crim a València, dades 
obtingudes del Ministeri 
d’Interior per a epdata.es
3 Font: Delegació del 
Govern contra la Violèn-
cia de Gènere.
4 Font: Ministeri d’Igual-
tat, www.epdata.es.
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i la lluita conjunta, amb l’estendard de la paraula com 
a camí de pau, d’equitat i d’assoliment del dret humà 
de la igualtat entre les persones.

Queda molta faena per davant. Cada dia, desafortuna-
dament, veiem la necessitat de continuar treballant per 
i per a la igualtat, i d’ací la importància de les activitats 
que es presenten en aquest informe. Tinguen el calat 
que tinguen en la població i en el municipi, són accions 
reals, viscudes i avaluades, que deixen empremta en 
la forma de vida i consegüentment en la percepció 
dels models d’acció, que es converteixen en referència 
per a les noves generacions i imprescindibles per a la 
transformació social. Això implica que les accions que 
es presenten en aquest informe poden ajudar a mi-
llorar la quotidianitat, a l’avanç de la societat; presen-
ta i posa en marxa diversos mecanismes per a anar 
acostant-nos a les metes que, com expressa l’Agenda 
2030 en l’objectiu 4 sobre l’educació de qualitat, «Una 
meta relativa a l’educació mai haurà de considerar-se 
complida mentre no haja sigut assolida per totes les 
persones».

Reitere l’enhorabona pel treball fet, que servisca de 
base i inspiració per a no decaure en l’esforç continu. 
Com diu el poema Em dic, «Som una ona que avança», 
i no pararem fins a aconseguir la igualtat!

Durant les sessions de recollida de dades en les di-
ferents localitats el relat de la identitat de cada par-
ticipant començava així: «Em dic…» i acabava amb la 
formulació d’un compromís. Seguisc RqRqR…

Em dic… Encarna Cuenca Carrión.

Ara soc presidenta del Consell Escolar de l’Estat.

Em compromet a continuar treballant per la igualtat.
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INTRODUCCIÓ

Les línies estratègiques marcades internacionalment a 
propòsit de la inclusió de polítiques d’igualtat apunten a 
la necessitat de seguir, en l’àmbit local, el que es coneix 
com a estratègia dual. Això és, combinar l’impuls de la 
transversalitat de la igualtat en l’Administració, atenent 
els objectius, les estructures i les ferramentes que arti-
culen la política local, amb el foment d’accions dirigides, 
específicament, a promoure la igualtat i la millora de la 
situació de les dones en els seus contextos més pro-
pers. Molts dels ajuntaments valencians caminen des 
de fa temps en aquesta línia: hi ha localitats del territori 
que compten amb serveis d’informació i atenció a les 
dones, o amb protocols d’assetjament en les adminis-
tracions, que en les festes populars assenyalen el Punt 
Violeta; hi ha poblacions que reconeixen les trajectòries 
rellevants de dones autòctones o que se sumen a la 
marxa del 8M; que ofereixen formació per a dones em-
prenedores; que apliquen la paritat en els governs o que 
inclouen accions de visibilització de les dones en les 
cases de cultura. 

Les polítiques locals operen en tant que motors de can-
vi social. Les regidories estan arrelades al territori, co-
neixen les seues característiques i fortaleses, i també 
les barreres que dificulten les inèrcies transformado-
res; però a més a més, la proximitat pròpia d’aquests 
contextos entre la classe política, la ciutadania i el teixit 
associatiu, fa que les iniciatives enfocades a distintes 
finalitats desperten l’interés i, sobretot, tinguen un im-
pacte visible en la millora del benestar, no solament in-
dividual, sinó també col·lectiu.  

És palés, doncs, que l’àmbit local emergeix com el con-
text idoni per al desenvolupament de polítiques d’igual-
tat,  com demostren les múltiples  iniciatives desenvo-
lupades pels municipis de la Comunitat Valenciana, que 
tenen per objectiu la lluita per la igualtat entre homes 
i dones i el rebuig dels masclismes que imperen en la
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nostra societat. En aquest informe hem volgut arreple-
gar una mostra diversa d’aquestes accions i iniciatives 
desenvolupades en l’àmbit local, allò que hi consta prové 
del treball conjunt i col·laboratiu de persones involucra-
des en la transformació de les seues localitats. Aquest 
exercici de recollida ens fa prendre consciència del va-
luós treball que s’està portant a terme en l’àmbit local 
en aquesta línia, al mateix temps que tenim la capacitat 
de posar en valor la implicació dels agents socials que, 
des del terreny, s’impliquen per tal que aquesta fita siga 
possible. 

Ara bé, no es faria justícia a la realitat si aquest exerci-
ci identificador de bones pràctiques protagonitzat pels 
municipis no anara acompanyat d’una reflexió profunda 
sobre els condicionants que contextualitzen la política 
local. Efectivament, aquest impuls transformador que 
reconeixem a les polítiques d’igualtat es veu abocat a 
gestionar una sèrie de desafiaments que s’hi plantegen 
des de distints fronts: organització dels governs muni-
cipals, competències, representacions socials sobre la 
igualtat, etc. La implantació de polítiques d’igualtat no 
és una excepció a aquesta màxima, de la mateixa mane-
ra que succeeix amb les polítiques locals que es posen 
en marxa des d’altres àrees de l’Administració, aques-
tes també es veuen inserides en casuístiques pròpies 
que demanden no pocs esforços per part dels agents 
impulsors, és per això que aquest informe conté també 
una anàlisi diagnòstica i reflexiva del context en el qual 
s’estan portant a terme aquestes polítiques d’igualtat. 

No hi ha cap dubte del valor inestimable de les propos-
tes promogudes pels municipis de la nostra comunitat 
autònoma en la lluita contra els masclismes, un esforç 
que, malauradament no té,   hui per hui, data de cadu-
citat. La lluita per la igualtat continua, així ho anticipa el 
lema de la campanya del CECV, no defallim en la nostra 
lluita per la igualtat, seguim RqRqR.  
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REFLEXIONEM SOBRE ELS NOSTRES MUNICIPIS:  
Anàlisi diagnòstica dels condicionants en què s’insereixen 
les polítiques locals d’igualtat

La nostra societat s’estructura des de la desigualtat 
entre homes i dones, fet que suposa que les distintes 
dimensions de la vida social es veuen afectades per 
aquesta organització que situa les dones en una posició 
subjugada. La desigualtat entre els sexes es troba en el 
moll de l’os de les nostres formes d’organització social 
i es manifesta de maneres diverses, algunes més visi-
bles i d’altres més discretes; algunes queden traduïdes 
en accions individuals, i d’altres en expressions col·lec-
tives. No és tasca fàcil identificar aquestes expressions 
de la desigualtat, menys encara les que ens resulten 
quotidianes, com és el cas dels masclismes quotidians 
que experimentem diàriament i que ens exigeixen una 
posició d’alerta extrema per tal identificar-los i comba-
tre’ls. Els municipis no són contextos aliens a les socie-
tats en les quals s’insereixen, la política local no compta 
amb l’oportunitat d’actuar en una illa fragmentada de la 
resta de la societat, despreocupada de les tendències 
que aquesta marca; ben al contrari: l’acció local ha 
d’afrontar condicionants que es presenten, molt so-
vint, com a inabastables i insalvables. Es tracta d’allò 
que hem anomenat condicionants macrosocials, i que 
exposarem a continuació. 

Les persones participants en les sessions de treball par-
len del discurs de la igualtat com a mantra que cala poc a 
poc en la ciutadania, però que necessita reforçar-se, que 
s’hi insistisca (RqRqR). Tot i que s’aplaudeix l’esforç que 
s’està fent des dels distints nivells d’acció social (estatal, 
de comunitat autònoma, local...), també s’apunta envers 
elements que juguen en contra d’aquest impuls. S’as-
senyala que, específicament el missatge dels mitjans 
de comunicació, sovint va en sentit contrari de totes les 
polítiques d’igualtat. Contràriament, se’n fa menció com 
quelcom que «està de moda», com si fora una inèrcia, 
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s’afirma, que cal aprofitar per a impulsar el canvi so-
cial. Per això, cal estar molt alerta i evitar que es con-
vertisca en un eslògan vistós però buit de contingut, 
és a dir, en quelcom que es fa per acomplir amb allò 
políticament correcte però que no suposa una trans-
formació social real. En aquest sentit, es fa menció 
d’aquelles accions puntuals (repartiment de polseres, 
bosses...) que s’estan portant a terme des d’un ves-
sant més relacionat amb oferir una imatge progres-
sista que amb voluntat transformadora. Les persones 
participants ho expliciten: «Fa lleig dir que s’està en 
contra de la igualtat i de la violència masclista, per això 
s’assumeix com a tasca pròpia...». 

En relació amb aquesta concepció del que significa 
treballar per la igualtat entre homes i dones, els grups 
de treball han apuntat que socialment es percep que 
aquesta lluita pertoca a les dones, se’ls assigna la fun-
ció d’encapçalar el canvi necessari; aquesta identifi-
cació es traspassa, pel que fa a les polítiques locals, al 
fet de considerar que la igualtat és un assumpte que 
corespon al Consell de Dones i a la Regidoria d’Igualtat.

En aquesta línia, s’ha expressat una percepció distinta 
pel que fa als posicionaments que adopta la gent jove 
en relació amb aquesta qüestió. Hi ha representants 
de municipis que aplaudeixen noves formes a través 
de les quals, diuen, les noves generacions es mostren 
més igualitàries que les generacions que les prece-
diren. Altres persones participants han verbalitzat una 
percepció contrària, i s’han sorprés de la persistència de 
mostres masclistes que, fins i tot, diuen, resulten reno-
vacions de comportaments que podíem considerar ja 
superat, com ara les manifestacions sobre la naturalesa 
femenina com a pròpia de la cura, la neteja, l’atenció. En 
el punt que sí que podem trobar coincidència entre unes
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expressions i altres és en la consideració del fet que són 
les xiques les que estan assumint una posició de major 
conscienciació sobre aquestes qüestions i un rol més 
actiu amb relació a aquesta voluntat de canvi. 

En relació directa amb la menció a la gent jove, però 
fent-se extensible a la resta de la població, es parla de 
l’efecte dels mitjans de comunicació i, especialment, 
de les xarxes socials, en tant que vehicles de trans-
missió de missatges masclistes que es difonen mas-
sivament i que els agents de socialització adults es 
reconeixen incapaços de contrarestar. 

Davant de la diversitat de fonts de transmissió de mis-
satges masclistes en la societat, les persones partici-
pants reclamen l’efecte d’una educació en igualtat que 
permetria desactivar-los. Aquesta educació s’hauria 
de donar des del pla formal, és a dir, des de l’educació 
formal, però també des dels entorns informals i des de 
les famílies. Respecte a l’acció amb les famílies, les re-
presentants dels municipis assenyalen dificultats per 
a convocar la població general a activitats d’aquest ti-
pus perquè no els sol atraure participar-hi. 

Pel que fa a l’educació formal, s’han assenyalat també 
alguns entrebancs que dificulten les accions munici-
pals en aquesta àrea: 
a) la càrrega docent és important, això comporta que 

les activitats de promoció de la igualtat que es des-
envolupen als centres educatius es deuen a una 
predisposició per part de l’equip directiu del centre 
o del professorat, en els centres on no hi ha aquest 
interés les accions no se solen portar a terme; 

b) encara són observables casos de centres amb un 
posicionament negacionista respecte a la violència 
masclista en el context del mateix centre, inclús ca-
sos en els quals hi ha derivacions; 
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c) de vegades, el professorat aprofita aquestes ses-
sions extracurriculars per a absentar-se de l’aula, 
i perd l’ocasió per a recopilar informació que li pot 
servir per a identificar situacions concretes que pot 
estar experimentant el seu alumnat. 

Reprenent les accions destinades a tota la ciutadania, 
s’apunta al fet que la cultura de participació ciutadana 
és encara pobra en el nostre context fet que impacta 
tant en la voluntat participativa de la ciutadania, diuen 
els i les participants, com en la concepció de canals i 
estratègies de participació de l’administració local. La 
ciutadania continua veient el govern local com quel-
com extern que proposa i executa polítiques públi-
ques. Respecte a la participació, s’ha fet menció tam-
bé a la implicació del teixit associatiu de les localitats 
en la definició i implementació d’activitats de foment 
de la igualtat entre homes i dones.

Des d’una anàlisi crítica respecte a la participació del 
teixit associatiu local s’apunta:

a) cal implicar el teixit associatiu i els col·lectius locals 
en l’acció de definició de les polítiques públiques  
locals;

b) en els contextos on el teixit associatiu és molt feble, 
la mobilització en aquest sentit és molt escassa; 

c) es dona una sobrerepresentació i sobreimplicació 
de les associacions mobilitzades i una infrarepre-
sentació de les no implicades, això mereix una re-
flexió sobre els missatges i els canals que s’estan 
utilitzant per a implicar i convocar les segones; 

d) s’entén que les associacions que involucren dones 
tenen, per definició, un objectiu transformador amb 
la igualtat entre els sexes, i això no és sempre així.
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Una vegada desgranats aquells condicionants que les 
persones participants relacionen amb una dimensió 
macrosocial, podem dedicar-nos a l’anàlisi de la dimen-
sió local, és a dir, a aquelles característiques de l’orga-
nització del govern local que incideixen en la gestió de la 
política d’igualtat. És innegable que tot allò que s’ha dit 
respecte de la influència dels discursos i les inèrcies en 
l’àmbit macrosocial incideix en la gestió d’aquestes po-
lítiques, però també és cert que els municipis, en relació 
estreta amb les seues característiques —quantitat de 
població, recursos disponibles, ideologia del govern...—, 
assumeixen les polítiques d’igualtat des d’una perspec-
tiva pròpia. En el segon apartat de la diagnosi proposa-
da s’arreplega la reflexió crítica que les persones repre-
sentants dels municipis que participen en les sessions 
de treball explicaren sobre l’abordatge que s’està fent, 
des dels seus municipis, de les polítiques d’igualtat. Ens 
referirem a aquestes reflexions com a condicionants de 
la política local. 

Les narratives macrosocials que hem assenyalat en 
l’explicació anterior formen part dels processos de 
socialització que experimentem tant la joventut com 
les persones adultes; si bé l’esforç d’algunes institu-
cions s’orienta, precisament, a identificar i combatre 
les mostres de l’ordre social androcèntric, no podem 
dir que aquesta tasca estiga acabada. Els sistema pa-
triarcal estructura les organitzacions i els pensaments, 
per això fins i tot les persones implicades en aquestes 
àrees, diuen els participants en els grups, cauen en la 
inèrcia de les discriminacions per raó de sexe. De ve-
gades això no és més que l’efecte d’una tradició cultu-
ral molt marcada de la qual resulta complicat, com ja 
hem dit, desmarcar-se; d’altres, insisteixen, té a veure 
amb una manca d’apropiació d’aquesta qüestió com a 
preocupació pròpia.
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Les persones representants dels municipis participants 
en les jornades de treball han apuntat a una sobrecàrre-
ga del personal tècnic treballador dels òrgans i les regi-
dories pertinents que sovint no va en consonància amb 
l’interés demostrat pels agents polítics. Segons comen-
ten, de vegades el càrrec polític aborda aquesta temàti-
ca des de la fragmentació de l’actuació pública puntual 
amb molt d’impacte mediàtic: repartiment de polseres, 
la projecció de llums… No es pretén restar importància 
a aquests tipus d’accions, el que es reclama és que es-
tiguen acompanyades de projectes més ambiciosos i 
que no siguen accions aïllades, sinó que formen part de 
línies estratègiques de transformació social. 

Des d’una perspectiva pròxima a aquesta qüestió 
s’apunta també a la inèrcia que es dona, des de les 
administracions locals, a dissenyar polítiques par-
cel·lades. Aquest és un neguit que s’ha manifestat, i 
que apunta a una manca de treball transversal entre 
regidories que s’esdevé en alguns ajuntaments i que 
deriva en el tractament de les temàtiques d’igualtat 
com si pertocaren a una sola regidoria. Les persones 
participants s’han mostrat crítiques amb l’existència 
d’una Regidoria d’Igualtat, tot i que moltes consideren 
que ara per ara aquesta designació és necessària; ara 
bé, el que resulta molt menys justificat és la descon-
nexió que, diuen, existeix entre Igualtat i Educació o 
entre Igualtat i altres regidories. La parcel·lació de les 
àrees des de les quals es porta a terme la política local, 
apunten, esdevé una barrera per a fer de la igualtat un 
objectiu comú.

Una menció a banda mereixen els municipis xicotets 
que no compten amb personal tècnic d’igualtat o les 
mancomunitats de poblacions menudes i disperses. 
En aquests casos la tasca de promoció de la igualtat
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entre sexes i la lluita contra els masclismes assoleixen una 
complicació major que se serveix de recursos materials i 
humans sovint molt sobrecarregats de tasques. 

Un altre aspecte de la qüestió és la manca de cultura 
participativa de les administracions locals. L’impuls 
de les polítiques públiques continua fent-se sovint, 
des dels consistoris, desatenent la ciutadania o no 
implicant-la. Els consells municipals i el teixit asso-
ciatiu constitueixen ferramentes, diuen, molt desapro-
fitades, fet que resulta en accions poc ajustades a les 
demandes de la ciutadania i reverteix, alhora, en una 
cultura participativa feble. L’escassa participació de la 
ciutadania en les accions proposades per part de l’ad-
ministració local respon, molt sovint, a un problema 
de manca d’apropiació de les iniciatives en les quals 
no ha estat convocada a participar; altres vegades té 
a veure amb unes estratègies de difusió millorables, 
com passa, per exemple, amb els materials d’educació 
afectivosexual elaborats per la Conselleria d’Educació 
sobre els quals la major part dels agents (polítics, tèc-
nics, educatius), diuen, no tenen coneixement.

Un altre nivell d’anàlisi sobre la qüestió apunta a una 
dimensió més fàctica, la de la concepció mateixa de 
les accions que són proposades en les localitats. Es-
taríem parlant de condicionants de disseny i planifica-
ció on quedarien plasmades totes les prenocions i els 
esquemes de pensament materialitzats en activitats i 
accions concretes. Ens referim, per exemple, a la inèr-
cia de concebre exclusivament les dones com a pú-
blic-diana de les accions proposades o, encara més, 
de pensar en la població afectada (per exemple, dones 
que han patit violència masclista) com a població amb 
la qual s’han de treballar aquestes accions.
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Les propostes en matèria d’igualtat han d’estar pen-
sades des d’una perspectiva general de tota la ciu-
tadania, diuen les participants. En aquesta línia s’ha 
apuntat també a una manca de mirada transversal en 
les accions planificades, fet que es materialitza en una 
invisibilització de la diversitat ètnica, de classe etc. 
que existeix tant en dones com en homes. Una últi-
ma qüestió que podríem incloure en aquest grup de 
condicionants té a veure amb la tendència de l’Admi-
nistració a dissenyar, planificar i implementar accions 
sense comptar amb la societat civil. L’escassa cultura 
de participació que es dona en alguns ajuntaments, 
diuen, bloqueja la implicació directa de la ciutadania 
en les polítiques locals, una inèrcia que s’observa tam-
bé en el disseny de les polítiques d’igualtat.



 ¡   
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RQRQR: municipis amb «R» de rebuig als  
masclismes quotidians 

En el segle XXI ja no podem eludir la responsabilitat 
social en la lluita per la igualtat entre els sexes; les 
justificacions naturalitzadores i les explicacions que 
s’acullen a tradicions i cultura no poden servir més per 
a legitimar les desigualtats existents, aquesta és una 
tasca que no pot aguardar més el moment idoni per al 
canvi. Totes les esferes i àmbits de la societat estem 
convocats a participar en aquesta transformació i la 
política local, per les raons que ja hem esmentat, es-
devé el context oportú per a actuar en tant que motor 
precursor d’aquesta transformació. Les administra-
cions locals han assumit com a propi aquest desa-
fiament, i són molts els municipis que, en els darrers 
anys, han impulsat línies estratègiques que responen 
a aquesta inquietud.

Les jornades de treball que es van portar a terme el 
2019 amb representants de municipis de la Comu-
nitat Valenciana, es van articular sota la demanda 
d’identificar, justament, aquelles polítiques, estratè-
gies, instruments i accions que les administracions 
estan impulsant des del context municipal en favor de 
la igualtat entre els sexes i el rebuig dels masclismes 
quotidians.

Exposem les aportacions de les persones participants 
organitzant-les per línies estratègiques, segons que 
complisquen amb els objectius de: 

a) visibilitzar la repulsa cap als masclismes quoti-
dians; 

b) crear o reformular les estructures, els canals i les ei-
nes de l’administració local per tal d’avançar envers 
la igualtat; 

c) contribuir a la informació i a la formació de la ciuta-
dania; 



 ¡   
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d) reconéixer públicament la contribució de les dones 
invisibilitzades; 

e) resignificar els espais públics.

L’organització per línies estratègiques que exposem 
ha de servir, lògicament, de proposta, atès que moltes 
de les accions podrien ser situades en un altre eix o, 
fins i tot, compartides entre més d’una línia estratègi-
ca. Després de fer aquest recorregut global i integrat, 
es dedicarà un últim apartat a marcar les línies estra-
tègiques que, des dels grups de treball, s’han proposat 
per a l’avanç en la igualtat a les nostres poblacions.

1. Reprenem els masclismes quotidians

	 		2.	Redefinim	les	estructures,	els	canals	i	 
les ferramentes de l’administració local

 3. Reorientem la mirada i la pràctica social

4. Reconeixem la contribució de 
les dones invisibilitzades

5.	Resignifiquem	els	espais	públics	
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1. Reprenem els masclismes quotidians

Les xifres de dones assassinades per violència mas-
clista, les mostres de malestar de les dones per no po-
der realitzar-se en camps que voldrien, la consistència 
de les barreres que dificulten recórrer itineraris biogrà-
fics desitjats demostren que la recerca del camí envers 
la igualtat i l’efecte dels masclismes quotidians estan 
encara molt presents en la nostra societat. Tothom ha 
de manifestar el rebuig envers aquestes dinàmiques, 
que es produeixen encara de manera flagrant en els 
contextos que habitem. Les administracions locals han 
de mostrar-se públicament com a agents crítics amb 
aquestes dinàmiques i fer palés el rebuig explícit envers 
les violències perpetrades cap a les dones simplement 
per ser-ho.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Reforç i revisió de l’atenció que, des de les instàncies 
de l’administració local, es presta a les dones que pa-
teixen violència masclista.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

«Batalla de galls» de rap rimat contra la violència  
masclista..

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, població jove.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Adhesius de rebuig a la violència masclista amb el lema 
«No és No» en les vitrines de comerços i d’edificis pú-
blics, per a mostrar-hi repulsa i per a assenyalar itineraris 
segurs per a les dones, que poden, així, identificar espais 
segurs.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent, teixit comercial de les localitats.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Concentracions o marxes pels carrers de la localitat per a 
visibilitzar públicament el rebuig envers la violència mas-
clista. Algunes localitats aprofiten els dies assenyalats, 
com el 8M i el 25N, per a impulsar-les; en unes altres, es 
fan concentracions cada vegada que hi ha un assassinat 
masclista; en d’altres, un dia concret del mes.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, teixit associatiu de la localitat, 
ciutadania en general.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Placa de reconeixement d’aquells municipis d’una co-
marca que es defineixen com a contraris a la violència 
masclista.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, teixit associatiu de les locali-
tats, ciutadania en general.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Concentració per les xiquetes i els xiquets que con-
viuen amb la violència masclista a la llar intentant evi-
tar la perspectiva adultocèntrica. Cada un aporta un 
parell de sabates en record dels i les menors que han 
viscut aquesta experiència.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, mancomunitat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Punt Violeta coincidint amb les festes locals (falles, 
bous, moros i cristians, fogueres…), sobretot en aquells 
actes festius que comporten aglomeracions de joves 
(concerts, esdeveniments esportius…). En algunes lo-
calitats aquest recurs s’externalitza i en unes altres el 
gestionen persones voluntàries, sobretot d’associa-
cions locals. Des d’algunes regidories es fa formació 
destinada a aquestes persones voluntàries.
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AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, teixit associatiu.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Campanya «Jo, eixa, no la balle» de visibilització del llen-
guatge sexista en les cançons adreçades al públic jove. 
La confecció del llistat de les cançons es du a terme amb 
la col·laboració d’estudiants de batxillerat.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, població jove.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Col·locació de llaços morats en espais emblemàtics del 
municipi per a mostrar el rebuig a la violència masclista.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Disseny i repartiment d’objectes quotidians en què 
s’inscriuen lemes de rebuig a la violència masclista o 
en favor de la igualtat entre homes i dones, o simple-
ment informació d’interés relacionada. Alternativament, 
es pot fer amb tríptics.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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2.	Redefinim	les	estructures,	els	canals	i	 
les ferramentes de l’administració local

No hi ha cap mena de dubte que les administracions 
locals tenen una funció important pel que fa a la re-
pulsa explícita dels masclismes i la promoció de la 
igualtat entre els sexes. Aquesta tasca no pot quedar 
reduïda a la implementació d’accions puntuals que 
tenen un impacte merament anecdòtic. Les polítiques 
d’igualtat impulsades per les administracions locals han 
de respondre a objectius estratègics de transformació i 
per a poder assolir aquesta fita són necessaris canals, 
òrgans i instruments que contribuïsquen a la promoció 
de la igualtat i al rebuig visible de les violències.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Comissió de treball interdepartamental per a treballar 
el protocol contra l’assetjament sexual i la desigualtat 
entre homes i dones en les diferents regidories i àrees 
de treball de l’ajuntament.

AGENTS IMPLICATS

Administració local.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Comissió de treball entre ajuntaments i centres edu-
catius dels municipis mancomunats per a treballar de 
manera coordinada.

AGENTS IMPLICATS

Mancomunitat, administracions locals, centres educatius.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Comissió de treball amb les persones coordinado-
res d’igualtat i convivència dels centres educatius 
dels municipis mancomunats per a fer una tasca 
conjunta.

AGENTS IMPLICATS

Mancomunitat, centres educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

La comissió d’igualtat de la mancomunitat actua com 
a canal de difusió de recursos i propostes relacionats 
amb la igualtat i contra la violència masclista.

AGENTS IMPLICATS

Comissió d’igualtat de la mancomunitat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Grup de treball amb joves per a elaborar propos-
tes per la igualtat entre homes i dones, i contra la 
violència masclista. S’hi treballen propostes que 
afecten l’administració local, els centres educatius i 
les persones individuals. El grup de treball de joves és 
mixt, i participa en el disseny d’activitats i propostes.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents i associacionisme jove.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

El ple del consell municipal infantil aprofita la diada del 
20N, Dia de la Infància, per a reconéixer la tasca de les 
dones que van lluitar pels drets infantils.

AGENTS IMPLICATS

Consell municipal infantil.

 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

El disseny del pla d’igualtat inclou procediments de 
consulta i participació ciutadana. En algunes locali-
tats aquesta consulta sols implica la diagnosi, però en 
unes altres també s’involucra la ciutadania en la part 
propositiva. Una de les accions a què més es refe-
reixen les persones participants és la inclusió de noms 
de dona per a nomenar els carrers de nova creació.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, teixit associatiu i ciutadania 
en general.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Les mancomunitats fan una tasca d’identificació, for-
mació, difusió i suport a les administracions locals. 
Aquesta tasca és especialment important en el cas 
dels municipis xicotets.

AGENTS IMPLICATS

Personal tècnic de promoció d’igualtat de les manco-
munitats.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Diagnòstic de necessitats dels municipis manco-
munats per a configurar comissions de treball que 
dissenyen una estratègia coordinada que hi done 
resposta.

AGENTS IMPLICATS

Personal tècnic de promoció d’igualtat de les manco-
munitats i dels municipis de la comarca.
  

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Protocol d’actuació conjunta entre guàrdia civil, poli-
cia local i serveis socials per a reforçar l’atenció a les 
víctimes.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, guàrdia civil, policia municipal 
i serveis socials de les localitats.
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3. Reorientem la mirada i la pràctica social

El camí envers la igualtat entre homes i dones és llarg i 
feixuc; les transformacions socials requereixen temps, 
però també motors que engeguen el canvi. Un dels 
entrebancs que ens trobem a l’hora de desafiar el sis-
tema de gèneres actual, és la seua naturalesa de rea-
litat donada per descomptat, òbvia, incontestable, una 
naturalesa que aconsegueix presentar-se com infran-
quejable i que ens dificulta extremadament la tasca de 
pensar-nos des d’altres formes de relació possibles. 
És per això que una de les funcions de l’administració 
local és oferir a la ciutadania ferramentes de coneixe-
ment alternatives. Ens estem referint ací a la voluntat 
de proporcionar perspectives distintes sobre les rela-
cions entre els sexes que promoguen un canvi de mi-
rada en tota la societat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Material didàctic destinat a la població escolar que 
presenta «Coe i Duca», un xiquet i una xiqueta lliures 
d’estereotips de gènere. A través d’aquest material es 
treballen temes com la tria de joguets, la corresponsa-
bilitat a la llar, etc.

AGENTS IMPLICATS

UNED de Dénia.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Exposició «Petjades de dones», que rescata les biogra-
fies de dotze dones de la Vall d’Albaida. Les protagonis-
tes són nascudes en diferents localitats de la comarca, 
i representen perfils ben diferents: acadèmiques desta-
cades, dones amb rellevància local, artistes, activistes 
socials i polítiques, docents, comares i una religiosa. 
L’exposició és itinerant i ha recorregut les localitats vin-
culades amb les protagonistes.

AGENTS IMPLICATS

Institut d’estudis de la Vall d’Albaida.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Proposta extraescolar multiesportiva que consisteix en 
la pràctica d’activitat física diversa destinada a xiquets i 
xiquetes, sense distinció per raó de sexe. No és una ac-
tivitat concreta (futbol, dansa…), sinó que els i les assis-
tents tenen l’oportunitat de prendre contacte amb una 
activitat distinta cada mes, i practicar-la.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Concurs de relats per a denunciar la violència mas-
clista. En algunes localitats es convida la ciutadania a 
participar-hi, en altres s’impulsa la participació de les 
escoles, des d’Infantil fins a Batxillerat.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, ciutadania, professorat i 
alumnat dels centres educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

En la formació que s’ofereix des de Benestar Social 
s’inclouen accions formatives i xarrades que tracten 
temes d’igualtat i contra les violències masclistes.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Jornada sobre violència masclista, masclismes quo-
tidians i amor romàntic destinada a alumnat de l’ESO.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Aprofitant la data del 25N s’elabora un glossari de ter-
mes relacionats amb la violència masclista i el femi-
nisme que es reparteixen en els centres educatius de 
secundària.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Exposició sobre dones rellevants de la Història en els 
centres educatius, amb treball sobre el paper destacat 
d’aquestes figures femenines. La Regidoria d’Igualtat 
n’arreplega les contribucions.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent i centres educatius.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Promoció dels estudis en tecnologia i enginyeries  
entre les joves per mitjà de xarrades amb testimonis 
directes.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Xarrades sobre igualtat (llenguatge inclusiu, adoles-
cència i gènere, violència masclista…) adreçades a 
diferents col·lectius: professionals de l’Administració, 
professorat, famílies i ciutadania en general.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Formació en igualtat i en prevenció i detecció de la 
violència masclista destinada a membres de les falles 
i les penyes festeres.

AGENTS IMPLICATS

Regidories implicades.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Llibre 25 anys de feminisme a la Marina Alta, que 
dona testimoni de la tasca feta per la Xarxa de Dones 
de la Marina Alta, en la lluita per la igualtat, la digni-
tat i la llibertat de les dones des de la seua creació. 
La publicació repassa un quart de segle de lluita i les 
accions més importants que ha impulsat el col·lectiu, 
des de les manifestacions reivindicatives anuals fins 
als premis que cada any reconeixen dones o col·lec-
tius que han contribuït a visibilitzar les dones amb 
una vida pròpia.

AGENTS IMPLICATS

Xarxa de Dones de la Marina Alta, ajuntaments de 
Xàbia i Pedreguer, Institut d’Estudis Comarcals de la 
Marina Alta.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

La xarxa de centres de la Universitat Popular permet 
l’accés a una població vulnerable que necessita un 
espai segur expressar els seus malestars. Són espais 
que ofereixen formació no reglada i que permeten tre-
ballar matèries a conveniència, per això esdevenen el 
context idoni per a abordar temàtiques d’igualtat entre 
homes i dones, i contra la violència masclista. Des de 
l’àrea de gestió cultural de les UP es difon l’agenda de 
recursos que treballen la perspectiva de gènere.

AGENTS IMPLICATS

Centres de la UP.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Elaboració de tríptic sobre com detectar casos de 
violència masclista, dissenyat per la mancomunitat 
i repartit als municipis.

AGENTS IMPLICATS

Mancomunitat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Campanya «No em toques el WhatsApp», promoguda 
per l’Institut Valencià de la Joventut per a conscienciar 
la població jove sobre l’ús i el control de la privacitat. 
La campanya, que és itinerant, es difon mitjançant una 
exposició de fotografia i un taller de sensibilització. 

AGENTS IMPLICATS

Institut Valencià de la Joventut, regidories competents.



Masclismes quotidians II. Localitats amb «R» de rebuig 45

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Tallers de defensa personal femenina que ofereixen 
ferramentes per a gestionar l’estrés davant de si-
tuacions de conflicte i tindre autoconfiança per a 
afrontar-les.

AGENTS IMPLICATS

Regidories implicades.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Tallers per al igualtat entre homes i dones i contra la 
violència masclista, destinat als centres educatius, 
centres de menors i centres d’acollida. La formació va 
associada al lliurament de materials i es fa en col·la-
boració amb el personal CIC. Part dels tallers es ma-
terialitza en una intervenció artística que consisteix en 
uns murals confeccionants amb peces fetes de fusta 
que contenen missatges.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, personal CIC dels centres.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Repartiment d’una llibreta amb el lema «Educar per 
la igualtat», amb un apartat específic que inclou reco-
manacions destinades a les famílies per a educar en 
igualtat, jocs, reforços positius…

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, centres educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Escola d’Igualtat adreçada a la ciutadania en general, 
i especialment, al personal de l’ajuntament, a qui es 
convalida per hores de formació en el treball.

AGENTS IMPLICATS

Regidories implicades.



Masclismes quotidians II. Localitats amb «R» de rebuig 47

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Campanya de conscienciació sobre el sexisme en la 
compra i el regal de jocs. Es tracta de visibilitzar la ten-
dència a considerar joguets com cuines i nines propis 
de xiquetes, i d’altres, com cotxes i bicis, per a xiquets.

AGENTS IMPLICATS

Regidories implicades.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Tallers destinats a estudiants de l’ESO i de Batxillerat 
en els quals s’aborden temes com l’educació afecti-
vosexual des del consentiment i el desig mutus o les 
masculinitats no hegemòniques. Es fan en horari lectiu. 

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, centres educatius.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Tallers d’urbanisme feminista destinats al personal de 
l’Ajuntament.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Prestatgeria Violeta. Es tracta de dedicar una pres-
tatgeria als fons bibliotecaris que tracten la igualtat 
o els valors feministes. En alguns casos es dediquen 
fons econòmics a comprar títols per a incloure en 
la prestatgeria, en altres simplement s’identifiquen i 
s’extrauen de les ubicacions habituals per a posar-los 
junts. Algunes localitats han confeccionat una maleta 
lila que conté els llibres i que pot viatjar per diferents 
espais del municipi.
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AGENTS IMPLICATS

Regidories implicades, biblioteca municipal, centres 
educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Grup de treball amb el CEFIRE on estan totes les per-
sones coordinadores d’igualtat i convivència dels cen-
tres educatius i les persones encarregades de des-
envolupar el programa contra la violència ‘de baixa 
intensitat’. Des d’aquest grup de treball s’ofereixen 
activitats formatives als centres, relacionades amb la 
igualtat i contra les violències masclistes.

AGENTS IMPLICATS

CEFIRE, persones coordinadores d’igualtat i convivèn-
cia dels centres educatius.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Grup de formació entre iguals amb alumnat de l’ESO, 
que és format en igualtat per a transmetre després 
la informació a d’altres. En algunes localitats, aquest 
projecte serveix per a identificar i integrar en la xarxa 
de suport de què disposa l’administració local, xiques 
que estan sent maltractades.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, centres de secundària, alumnat 
dels centres educatius.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Acció formativa de llenguatge inclusiu destinada a di-
versos col·lectius professionals, segons les localitats. 
En algunes poblacions s’adreça al professorat, en al-
tres, al personal tècnic de l’administració local.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, centres educatius.
 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Accions destinades a promoure l’associacionisme 
feminista i de dones per a enfortir el teixit associatiu 
local i per a crear vincles entre l’Administració i la so-
cietat civil.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, mancomunitats.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Campanya d’empoderament de les dones en el món 
rural. Concebuda com a itinerant, recorre les diferents 
localitats de la mancomunitat. Es tracta d’una jornada 
durant la qual es projecta un documental sobre dones 
que anaren a servir a Barcelona, una exposició de do-
nes rurals de diferents parts de món i un photocall.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents, Mancomunitat de la Serrania.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Campanya de xarrades de dones supervivents de 
violència masclista. La proximitat amb els casos reals 
visibilitza aquesta realitat, i ofereix l’oportunitat de com-
partir vivències pròpies.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Grup de WhatsApp amb el contacte de totes les asso-
ciacions i col·lectius de dones o feministes de la loca-
litat per a difondre i compartir les accions i les iniciati-
ves en matèria d’igualtat.

AGENTS IMPLICATS

Teixit associatiu i col·lectius de dones o feministes de 
la localitat.
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4. Reconeixem la contribució de les dones invisibilitzades

La contribució femenina a la societat ha patit una gran 
invisibilització al llarg de la Història. Aquest silenci res-
pecte de la participació de les dones respon, per una 
banda, a l’efecte estadístic: eren poques les dones que 
aconseguien fer-se lloc en un món d’homes; per l’al-
tra, a una raó de posada en valor de les tasques so-
cials: són les activitats masculinitzades aquelles a les 
quals s’ha atorgat valor i les feminitzades les que han 
estat socialment desmerescudes. Aquests eixos, que 
han donat forma a les nostres societats, focalitzant la 
nostra atenció envers les figures masculines i relegant 
a la foscor les femenines, són l’explicació del fet que 
les vides de les dones, les anònimes però també les 
de les precursores visibles del canvi, s’hagen vist si-
lenciades. L’esforç per reconéixer la contribució de les 
dones invisibilitzades no té a veure més que amb una 
qüestió de justícia social. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Reconeixement a les dones que han engegat un camí  
a una àrea masculinitzada (dones pilots d’avions, dones 
esportistes, compositores…) a través d’actes concrets 
o aprofitant l’obertura i la posada en marxa d’alguna 
activitat.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Beca d’investigació amb perspectiva de gènere. A tra-
vés d’una diagnosi de les dones invisibilitzades de la 
localitat, s’obté una llista de figures rellevants però 
desconegudes. Es trau una convocatòria per a l’estudi 
de les vides d’aquestes dones, la idea és fer una con-
vocatòria anual per a anar eixamplant el projecte. La 
beca va associada a un premi econòmic per a portar 
a terme la investigació, i el text es publica en format 
de llibre.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Reconeixement a les científiques i a la seua contribució 
en el camp del coneixement científic, sovint invisibilitzat. 
La ciència és un terreny masculinitzat on, actualment, 
segueixen existint barreres que dificulten a les dones el 
desenvolupament de la seua carrera professional.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent. 

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Reconeixement a les dones del món rural amb la po-
sada en valor de les dones que han treballat en el camp 
i s’han fet càrrec de tasques tradicionalment conside-
rades masculines. També hi ha altres tasques, com 
la de les encaixadores, en el cas dels cítrics, de gran 
importància i pes en algunes comarques valencianes.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent i teixit associatiu. 
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Itinerari guiat per la localitat que identifica els espais 
emblemàtics que tenen relació amb dones rellevants. 
En fer aquesta identificació, les persones organitza-
dores s’adonen que aquestes vides han estat invisi-
bilitzades i són desconegudes per a la ciutadania. En 
aquesta línia, en una de les localitats s’ha involucrat 
l’alumnat dels centres educatius perquè arrepleguen 
informació sobre les iaies, les ties, les besiaies… que 
destacaren en algun aspecte i les compartisquen amb 
la resta.
En algunes localitats aquesta identificació s’ha senyalat 
amb una placa de localització, i l’activitat s’ofereix amb 
el guiatge d’una persona que acompanya el recorre-
gut. Hi ha localitats que fins i tot compten amb més 
d’una ruta.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Inclusió en la programació d’obres de teatre que vi-
sibilitzen la vida de dones activistes en la història de 
la població o de dones activistes actuals. En una altra 
població es programà una peça que relatava la tasca 
de les dones del primer sindicat de la taronja, i s’expli-
cava com es van organitzar per a lluitar pels seu drets 
laborals.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent, companyia teatral, ciutadania 
participant.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Creació d’un guardó que reconeix dones amb trajec-
tòria destacada. Tenim el cas de la Insígnia d’Igualtat 
que atorga l’ajuntament d’Alzira, una distinció que es 
concedeix el 8 de març a una persona o entitat que 
s’haja distingit pel foment de la igualtat entre homes i 
dones, per la seua lluita contra les discriminacions per 
motiu de sexe, o per haver promogut la participació de 
les dones en qualsevol àmbit.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

El guardó que reconeix la lluita per la igualtat i contra 
la violència masclista premia iniciatives de recerca, 
conscienciació i rebuig col·lectiu contra la violència 
masclista. Hi poden optar empreses, entitats o perso-
nes físiques.

AGENTS IMPLICATS

Mancomunitat.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

El cartell de grups de música programats en un es-
deveniment o la tria d’artistes per a la programació 
teatral, etc. ha de fer-ser paritari. En algunes localitats 
aquestes decisions les aprova el ple de l’ajuntament, 
i s’aconsegueix així que la programació no tinga un 
caràcter masculinitzat. Es descarten, a més, grups i 
artistes amb lletres o actituds misògines.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent i comissió organitzadora de les 
festes locals. 
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5.	Resignifiquem	els	espais	públics	

La resignificació dels espais públics es converteix en 
una estratègia que pot respondre a objectius diversos 
contribuint, de forma especial, a la visibilització del re-
buig davant els masclismes. Les accions que articulen 
aquest eix afecten l’espai públic de les localitats i, per 
tant, esdevenen elements de transformació que s’in-
tegren en el paisatge quotidià tot provocant un canvi. 
La resignificació dels espais públics té una finalitat 
material en si mateixa, perquè tracta de despullar els 
espais i recursos de tota la petjada androcèntrica amb 
què són dissenyats per tradició històrica, però també 
compleix una funció provocadora de la reflexió profun-
da sobre les inèrcies i els fonaments epistemològics 
que ens dificulten la tasca de projectar la nostra trama 
local d’una altra manera.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Diagnòstic d’identificació de punts percebuts com a 
no segurs en la localitat. Mapeig de la localitat se-
guint una metodologia de cartografia feminista.

AGENTS IMPLICATS

En algunes localitats la diagnosi s’ha fet per part de 
col·lectius (dones joves) i en altres s’hi han convocat 
totes les dones, independentment de l’edat i la proce-
dència social. Aquesta diagnosi s’ha portat a terme 
comptant amb la ciutadania i el teixit associatiu.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Elaboració del llistat dels noms dels carrers de la po-
blació i anàlisi quantitativa del nombre de dones i ho-
mes que el conformen.

AGENTS IMPLICATS

En algunes localitats, l’acció s’ha impulsat des de l’ad-
ministració local, amb la implicació del teixit associa-
tiu; en unes altres, la iniciativa ha sorgit directament de 
la societat civil, que ha empés l’administració envers 
el canvi.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Renovació de la lluminària de la localitat (especial-
ment dels fanals) per a il·luminar els carrers i els punts 
foscos que són percebuts com a insegurs, i facilitar 
així la mobilitat de les dones.

AGENTS IMPLICATS

Regidoria competent.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Assignació de nom de dona a carrers o a recursos 
municipals (teatre, biblioteca…) de nova creació amb 
la voluntat de compensar el sexisme històric en la 
denominació d’espais públics. Generalment es posa 
el nom d’una dona reconeguda, però hi ha localitats 
que han optat per recuperar noms de dones de la co-
marca o vinculades estretament al territori (per exem-
ple, posant el nom d’una biblioteca a una bibliotecària 
que hi ha treballat, o un carrer a les treballadores de la  
taronja, etc.).

AGENTS IMPLICATS

Aquesta acció ha de comptar amb el vistiplau del con-
sistori municipal, però la proposta i la localització són 
participades amb la societat civil.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Redisseny dels patis escolars des d’una mirada femi-
nista que permeta descentralitzar el futbol com a acti-
vitat que monopolitza l’espai i no en permet altres usos.

AGENTS IMPLICATS

L’activitat ha de ser promoguda i realitzada per tota la 
comunitat educativa. Hi ha localitats en les quals les 
famílies s’han responsabilitzat de redissenyar els patis 
i fins i tot n’han participat de la remodelació.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Pintar de morat el mobiliari urbà, espais en els carrers, 
etc., com a símbol de la lluita per la igualtat entre ho-
mes i dones. Una acció més efímera consisteix a pro-
jectar llum violeta en les façanes d’edificis públics o 
posar-hi instal·lacions temporals (paraigües morats, 
sabates roges…) en espais emblemàtics. S’acostuma 
a fer coincidir aquestes accions amb dates assenyala-
des, com el 8M o el 25N.

AGENTS IMPLICATS

Aquesta acció requereix el permís del consistori, però 
la proposta i la localització haurien de ser participades 
amb la societat civil.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Disseny i col·locació de lones en els camps de futbol per 
a treballar la igualtat i el rebuig de la violència en l’esport. 
La tela porta el lema «No a la violència de gènere».

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Definició i il·luminació de rutes segures d’accés als 
centres educatius. Revitalització dels itineraris des 
d’una perspectiva de gènere.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.

DESCRIPCIÓ DE L’ACCIÓ

Instal·lació d’objectes artístics als carrers o en edificis 
públics que servisquen com a reclam de l’atenció da-
vant del rebuig de la violència i la presa de consciència.

AGENTS IMPLICATS

Regidories competents.
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ELS MUNICIPIS ENS PROJECTEM  
DES DE LA IGUALTAT

Des dels municipis hi ha una forta consciència del camí 
que queda per recórrer en la lluita per la igualtat entre 
homes i dones i l’eliminació dels masclismes quoti-
dians, per això cal projectar estratègies que marquen la 
ruta per a assolir la fita. A continuació, s’exposen les lí-
nies estratègiques que s’han extret dels grups de treball 
atenent les dimensions que estructuraven la diagnosi: 
propostes que incidirien des d’un punt de vista «macro» 
de la societat; propostes que implicarien les adminis-
tracions locals i propostes rellevants en el disseny i la 
implementació de les accions desenvolupades en les 
localitats.

Propostes macrosocials

Propostes per a la política local

Propostes per al disseny i  
la programació de les accions
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Propostes macrosocials

- Control dels continguts dels mitjans de comunica-
ció. En aquest moment les xarxes socials són el ca-
nal principal de transmissió de missatges sexistes 
entre la gent jove. Aquelles no es poden regular, però 
sí els mitjans de comunicació més tradicionals. Cal 
insistir en l’adopció de protocols i guies de bones 
pràctiques i usos dels missatges que es difonen a la 
ciutadania.

- Desestigmatització de les víctimes de violència mas-
clista. Socialment es continua identificant les dones 
que han patit violència masclista amb un perfil deter-
minat, però cal fer un esforç per mostrar les diverses 
cares de les dones maltractades.

- Integració en el currículum de les temàtiques rela-
cionades amb l’educació per la igualtat i la diversitat 
sexoafectiva com a matèria obligatòria, d’aquesta 
manera l’optativitat del contingut i la voluntarietat 
que s’espera del personal docent quedarien contra-
restades. Aquesta iniciativa hauria d’anar associada 
a la creació d’una assignatura en la formació del 
grau de Magisteri sobre perspectiva de gènere. 

- Incorporació d’una mirada interseccional a les po-
lítiques d’igualtat. Cal prendre consciència de la di-
versitat d’experiències (edat, classe social, ètnia, cul-
tura, diversitat funcional...) que tenen les dones en 
relació amb la desigualtat entre els sexes, i posar en 
valor la diversitat cultural pel que fa al coneixement 
propi. 

- Visibilització del que entenem per masclismes quoti-
dians, per tal que la ciutadania en prenga conscièn-
cia de l’efecte. 
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Propostes per a la política local

- Repensar una possible desvinculació de les àrees 
de Benestar social i d’Igualtat en distintes regidories 
amb competències i pressupostos separats. Amb-
dues àrees comporten molt de treball, però el pres-
supost que hauria d’anar destinat a dissenyar i imple-
mentar polítiques d’igualtat és absorbit, molt sovint, 
per les necessitats socials a les quals ha de fer front 
l’àrea de Benestar social.

- Impulsar la cultura de la diagnosi participada en el 
disseny de polítiques i accions locals. Un diagnòs-
tic previ ha de constituir el punt de partida abans de 
proposar accions, perquè és aquest exercici analític 
el que apuntarà envers les carències i necessitats 
que pateix la localitat. Si no procedim d’aquesta 
manera correm el risc que les accions perden força 
transformadora. Cal comptar amb plans i línies es-
tratègiques que marquen les directrius de la política 
local en igualtat.

- Implicar la societat civil i la ciutadania en general en 
el disseny i la implementació de les polítiques i les 
accions locals d’igualtat. Aquest impuls de la parti-
cipació efectiva no solament respon a una voluntat 
de justícia social sinó que, a més a més, enforteix 
la identificació de la ciutadania amb la localitat i la 
transformació social. 

- Oferir espais físics i de diàleg perquè els col·lectius i 
les associacions feministes o de dones puguen tro-
bar-se, compartir idees... i reforçar l’associacionisme 
en aquestes matèries.

- Crear òrgans estables de participació (consell de do-
nes, comissió d’igualtat...) per tal de dotar aquesta 
tasca d’estabilitat, i per a donar a conéixer a la ciuta-
dania el teixit associatiu local.
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- Implementar un banc de recursos d’àmbit comarcal 
que arreplegue accions, propostes i activitats rela-
cionades amb la igualtat entre homes i dones, i que 
permeta als municipis poder-les replicar.

- Identificar les empreses que desenvolupen bones 
pràctiques en els serveis i els productes que ofe-
reixen (des de companyies artístiques que tracten la 
igualtat en les seues representacions fins a empre-
ses que lluiten contra el sostre de vidre).

- Formar en matèria d’igualtat que incloent-hi temà-
tiques diverses, començant per la identificació dels 
masclismes quotidians. Aquesta formació ha d’anar 
destinada a tots els col·lectius professionals que es-
tiguen en contacte amb la població: professorat, per-
sonal sanitari, personal de l’administració... Cal oferir 
formació i acompanyament a les persones Coordi-
nadores d’Igualtat i Convivència dels centres edu-
catius públics i dotar-les amb recursos i condicions 
òptims perquè puguen dur endavant la seua tasca. 

- Atendre a la paritat en la programació d’accions cul-
turals i de promoció del coneixement (xarrades...). 
Cal una anàlisi en profunditat en aquesta línia fins 
i tot d’aquelles propostes que puga semblar que 
lluiten per la igualtat, cal fixar-se en els objectius, la 
trajectòria de les persones impulsores, els currícu-
lums... Com que el tema és d’actualitat, sovint el títol 
de les activitats o de les xarrades no garanteix una 
proposta adequada i innovadora. no garantiza una 
propuesta adecuada e innovadora. 
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Propostes per al disseny i la programació de les accions

- Proposar bons exemples de masculinitat no he-
gemònica. Aprofitar les accions formatives per a vi-
sibilitzar pràctiques i identitats igualitàries d’homes, 
oferint referents que ara són desconeguts. 

- Evitar l’adultocentrisme, cal aproximar-se a les cul-
tures infantils i juvenils per a identificar les necessi-
tats i per a implicar aquests col·lectius en el disseny 
i en l’impuls de les polítiques i les accions locals.

- Dissenyar noves estratègies i instruments a través 
dels quals arribar a la ciutadania. Les xarxes socials 
serien actualment un canal que caldria explotar. 
Aquesta qüestió atrau persones que, de per si, ja es-
tan involucrades en la transformació social, però no 
anima la participació de les que hi són alienes, ho 
trobem, per exemple, en les accions destinades a les 
famílies. Per això, cal projectar altres instruments de 
difusió. 

- Dotar les biblioteques de materials des dels quals 
treballar la igualtat entre homes i dones i els valors 
feministes.

- Aprofitar la construcció de nous edificis o la projec-
ció de carrers i places per a assignar-los noms de 
dones amb la intenció de corregir el sexisme que 
afecta tradicionalment la denominació dels espais 
públics de les localitats. Acompanyar aquestes mo-
dificacions d’una tasca pedagògica que contextua-
litze aquestes decisions per tal que no queden en 
anècdotes.
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- Insistir en la visibilització de dones que han sigut pio-
neres en àmbits masculinitzats. Detectar entorns de 
la societat amb una tradició sexista i incidir en el tre-
ball per la igualtat entre homes i dones (comissions 
festeres, penyes, bandes de música...). L’àmbit de 
l’esport continua estant molt associat a allò masculí.

- Reconéixer públicament les entitats, figures, etc. que, 
des de la localitat, fan una tasca de promoció de la 
igualtat. 

- Oferir dades objectives a la ciutadania (percentatges 
sobre dones en posició de poder, índex d’ocupació fe-
menina en determinats sectors...) per tal d’evitar que 
es pense en l’efecte dels masclismes com a ocurrèn-
cia i es considere realitat. 

- Evitar concentrar les activitats en les setmanes al vol-
tant del 8M i el 25N, les iniciatives per la igualtat han 
de quedar repartides al llarg de l’any perquè s’accep-
ten com una qüestió cabdal i rellevant, i no puntual. 






