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1.

Introducció

L'aprovació de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i
homes, va suposar un abans i un després en l'elaboració de polítiques actives sobre el
principi d'igualtat. Amb aquesta llei orgànica es van iniciar múltiples accions dirigides a
potenciar la igualtat real entre dones i homes i a combatre qualsevol tipus de
discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe.

Les institucions i l'opinió pública són cada vegada més conscients que la desigualtat i la
discriminació de gènere són incompatibles amb la democràcia, perquè hi haja igualtat és
indispensable que no existisca discriminació. Per aquest motiu i per la responsabilitat com
a administració pública per part de l'Ajuntament d'Alcalalí, es va proposar l'elaboració del I
Pla d'Igualtat d'Alcalalí, amb el propòsit de tindre un marc d'acció adequat a les
característiques del nostre municipi.

Així doncs, el disseny del I Pla Municipal d'Igualtat d'Oportunitats, per part de l'Ajuntament
d'Alcalalí, és la manifestació del compromís de treballar per a la transformació del municipi
buscant els espais de convivència lliures de discriminacions i desigualtats entre homes i
dones.

Avaluació Intermèdia I Pla Igualtat Alcalalí

2.

Justificació

L'article 46 de la Llei Orgànica per a la igualtat efectiva entre dones i homes estableix que
"els plans d'igualtat fixaran objectius concrets d'igualtat a aconseguir, estratègies i
pràctiques a adoptar per a la seua consecució així com l'establiment de sistemes eficaços
de seguiment i avaluació dels objectius fixats."

La llei no parla sobre com dur a terme l'avaluació i ho deixen al criteri de les persones que
dissenyen el pla d'igualtat. No obstant això, i siga com siga el procediment d'avaluació
implementat, aquest ha de cobrir els següents objectius (Institut de la Dona, 2008:11):
 Conéixer el grau de compliment dels objectius del Pla.
 Analitzar el desenvolupament del procés del Pla.
 Reflexionar sobre la continuïtat de les accions.
 Identificar noves necessitats que requerisquen accions per a fomentar i garantir la
igualtat d'oportunitats.

El pla d'Igualtat d'Alcalalí porta en marxa des de l'any 2014, quan va ser aprovat en
plenari municipal. Després de quasi tres anys de recorregut, aquest és el moment idoni
per a valorar el seu grau d'implantació i per a detectar possibles reptes, necessitats, i
incrementar esforços allí on fóra necessari, amb l'objectiu de donar l'impuls final que ens
permeta culminar-lo amb el grau més gran d'èxit possible.

Per tant, la primera memòria de seguiment i avaluació de l'I Pla d'Igualtat entre Dones i
Homes d'Alcalalí té com a finalitat la recollida selectiva d'informació obtinguda a través
dels indicadors per a mesurar el grau d'implementació del Pla, tant des d'un punt de vista
quantitatiu com qualitatiu.
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L'avaluació intermèdia té com a finalitat mesurar els resultats aconseguits a la meitat del
període d'execució del Pla. Permet tenir una valoració intermèdia sobre el grau de
consecució dels objectius fixats en cada àmbit d'actuació, de manera que puguen fer-se
les modificacions pertinents abans que concloga el Pla.

L’avaluació ens permeten examinar el compliment dels objectius establerts en les diverses
àrees de treball i les estratègies per a aconseguir la igualtat. L'avaluació ha de realitzar-se
a través d'indicadors de gènere que permeten aconseguir els objectius i mesures
establides, al mateix temps que es puga comprovar la seua viabilitat i efectivitat.

Tipus i moments d'avaluació

1.

De disseny: amb l'avaluació de disseny es pretén conèixer la viabilitat i

l'adequació de les accions per a aconseguir els objectius proposats i atendre a les
necessitats detectades entorn de les relacions entre els gèneres i establir els
indicadors per als diferents moments de l'avaluació del Pla.
El Pla comença amb l'elaboració tècnica, basada en els estudis sectorials realitzats,
en dades arreplegades sobre els diferents àmbits a desenvolupar i en diferents
fonts documentals. Després d'aquest període de consultes s'elabora el document
final que és presentat per a la seua aprovació.

2. Intermèdia o de processos: com a avaluació contínua es proposa una
avaluació de processos que vaja ajustant i corregint les accions i indicadors del Pla.
Es pretén conèixer a cada moment el desenvolupament dels objectius. És
important conèixer tot el procés seguit en el desenvolupament de les actuacions i
no solament el resultat final, així es podran establir les mesures correctores i/o
continuació de les actuacions previstes, així com la introducció de noves propostes.

Avaluació Intermèdia I Pla Igualtat Alcalalí

3. Posterior o d'Impacte: Es fa necessari establir els instruments de recollida
d'informació i un sistema d'indicadors per a conèixer l'impacte produït per aquest I
Pla, tant des del punt de vista qualitatiu com quantitatiu. L'Avaluació d'Impacte és el
resultat de les avaluacions que s'han anat realitzat al llarg del desenvolupament del
Pla, va més enllà del seguiment de les mesures. En definitiva, es tracta d'avaluar
els canvis que es produeixen en les relacions de gènere, els avanços cap a l'equitat
entre homes i dones de la població i els dèficits encara existents.

3.

Metodologia.

L'avaluació es caracteritza per seguir l'estructura plantejada en el Pla d'Igualtat. Per açò
es contempla i valora el grau de compliment de la planificació mitjançant la seua
distribució en eixos, objectius i accions, d'acord amb la sistemàtica del propi Pla d'Igualtat.

Els eixos, accions i objectius es mesuren segons el ràtio d'execució, mentre que per a les
mesures s'apliquen els indicadors. El ràtio d'execució és la proporció entre les accions
proposades i les realitzades. Els indicadors són la informació arreplegada que serveix per
a conèixer o valorar les característiques i la intensitat d'un fet o per a determinar la seua
evolució futura. D'aquesta manera és possible mesurar el grau d’acompliment i donar a
conèixer les actuacions en les diferents etapes del Pla d'Igualtat.

A l'hora d'avaluar el Pla d'Igualtat és important arreplegar informació perquè són moltes
les opinions i punts de vista procedents de: agents amb responsabilitat política i tècnica,
agents a qui es destinen les actuacions, associacions de dones i altres agents i col·lectius
socials que participen directa o indirectament en el desenvolupament del Pla. Els
indicadors que ens serveixen de referència, igual que la resta de les actuacions estan en
procés continu de revisió i adaptació.
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Per a l’avaluació del Pla d'Igualtat s’han triangulat diferents tècniques de recerca:

a. Anàlisi de dades secundàries

a. Quantitatiu: anàlisi d'indicadors de l'I Pla d'Igualtat d'Oportunitats d'Alcalalí
Per a l'avaluació s'ha definit a través d'eines que sistematitzen, d'un costat, la recollida de
la informació i, d'un altre, l'anàlisi de les dades que sobre resultats i procediment s'han
recaptat. Per a tal fi s'ha dissenyat una fitxa-informació per a cada acció i aquestes han
estat emplenades tant pel personal tècnic de l'Ajuntament d'Alcalalí, com per l'equip tècnic
que ha fet l'avaluació.

El propòsit de la fitxa ha sigut recaptar, de forma ordenada, dades sobre l'estat i nivell
d'execució de cadascuna de les accions que formen part del Pla d'Igualtat d'Alcalalí. En
cada fitxa s'indica el nom de l'acció i l'objectiu. Per poder veure el nivell de compliment de
la mateixa s'han inclòs diverses opcions quantitatives i qualitatives: per un costat es vol
saber en quin nivell d'execució està l'acció (realitzada, no realitzada, no finalitzada) i, per
altra banda, la descripció de l'acció tenir una informació més concreta de cadascuna.

A més, s'han proposat indicadores de mesura concrets per a cada acció, perquè siga més
senzill d'emplenar per part del personal tècnic de l'Ajuntament, i també la possibilitat de
posar comentaris subjectius o valoracions que no poden ser mesurades.
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Exemple de fitxa:

1.1.

Objectiu Específic: Impulsar les polítiques i actuacions cap a la igualtat de
gènere.

Acció 1.1.1.

Aprovar del Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i
dones d'Alcalalí en el plenari municipal.

Nivell execució
Accions
Indicadors i
resultats
Informació
qualitativa
Recomanacions

Com hem exposat, s’ha fet una fitxa per a cadascuna de les accions del Pla d’Igualtat baix
l’estructura organitzativa del pla d’acció:

Eix

1.Incorporació

i

desenvolupament

de

l’administració local.

Eix 2. Àrea desenvolupament local i ocupació.

Eix 3. Educació.

Eix 4. Àrea cultura i esport.

Eix 6. Àrea de participació.

Eix 5. Àrea violència de gènere.

la

perspectiva

de

gènere

en
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b. Qualitatiu: entrevistes informals amb personal de l'ajuntament.

Per altra part, per a complementar l'avaluació més qualitativa, s'han realitzat entrevistes
en profunditat a tres persones claus. Les persones han sigut escollides segons la seua
importància en els diferents eixos establerts en el Pla d'acció del Pla d'Igualtat amb
l'objectiu que ens proporcionaren més informació que no apareixeria en la recollida de
dades quantitativa.

Per tant s'han realitzat tres entrevistes a:
 Regidora d'igualtat i alcaldessa: pel lloc de decisió que ocupa i pel fet d'haver rebut el
pla una vegada iniciat, calia saber quina era la seua disposició i implicació en el mateix.
 Agent de desenvolupament local: la persona que ocupa aquest càrrec és la persona que
més transversalitat i implicació en distintes àrees té, donat que Alcalalí és un poble rural
on les àrees tenen poc pressupost i independència entre elles.
 Presidenta de l'AMPA: els resultats quantitatius ens indicaven que l'àrea d'educació en
igualtat i concretament el treball en l'escola marcaven una major incidència, el que ens
permetia seguir indagant en aquest aspecte.
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4.

Anàlisi i avaluació.

En el següent apartat es presentes les fixes de resultats per a cada una de les accions del
I Pla d’Igualtat d’Oportunitats entre homes i dones d’Alcalalí:
EIX 1. ÀREA. INCORPORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL

1.1. Objectiu Específic: Impulsar les polítiques i actuacions cap a la igualtat de gènere.

Acció 1.1.1.

Aprovar el Pla d'Igualtat d'Oportunitats entre homes i dones d'Alcalalí
en el plenari municipal.

Nivell execució

Realitzada

Accions

S'aprova I Pla d'Igualtat d'oportunitats entre homes i dones d'Alcalí per
acord plenari

Indicadors i
resultats

Aprovat el 13 de febrer de 2014

Informació
qualitativa
Recomanacions

Acció 1.1.2.

Dissenyar estratègies de difusió del I Pla d’Igualtat: personal tècnic de
l’Ajuntament, àrees municipals, teixit associatiu.

Nivell execució

Realitzada

Accions

“Projecte d'educació en igualtat per a diferents agents socials del municipi
d'Alcalalí”. Setembre de 2014.
El projecte va consistir en la realització de tallers divulgatius sobre el PIO

Indicadors i
resultats

Projectes realitzats: 1
nº de tallers personal tècnic de l'ajuntament: 2
nº de persones de personal tècnic de l'ajuntament per sexe:
nº de tallers AMPA: 2
nº de persones als tallers AMPA per sexe:
nº de tallers associacions: 0
nº de persones als tallers associacions per sexe:

Informació
qualitativa
Recomanacions
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Acció 1.1.3.

Realitzar cursos de formació al personal funcionari en matèria
d'igualtat.

Nivell execució

Realitzada

Accions

“Projecte de formació del personal funcionari i/o laboral en “mainstreaming”
de gènere de l'Ajuntament d'Alcalalí”. 2014.
L'objectiu d'aquest curs va ser integrar la perspectiva de gènere en el
conjunt de polítiques municipals de l'Ajuntament d'Alcalalí a partir de la
formació del personal funcionari i laboral, amb la intenció de tenir en
compte la planificació, l'aplicació i avaluació de totes les accions
realitzades des de l'ajuntament.

Indicadors i
resultats

nº de tallers realitzats: 3
nº de persones per sexe: 3 dones/ 2 homes

Informació
qualitativa
Recomanacions

Acció 1.1.4.

Implantar i sol·licitar a totes les àrees municipals dades
desagregades per sexe en aquelles activitats, accions o programes
que es duguen a terme.

Nivell execució

Realitzada

Accions

1. “Projecte d'implantació d'estadístiques desagradades per sexe en les
àrees municipals de l'Ajuntament d'Alcalalí”. 2015
El propòsit principal del projecte d'implantació de dades desagregades és
visibilizar i avaluar la situació real relativa als homes i les dones en
cadascuna de les accions, programes i activitats que es realitzen des de
les àrees municipals, a més de veure els canvis produïts al llarg del temps.
L'objectiu va ser realitzar un sistema d'indicadors de gènere municipals i
dissenyar indicadors flexibles, viables i fiables.

Indicadors i
resultats
Informació
qualitativa
Recomanacions

Nº d’indicadors proposats: 9
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1.2. Objectiu Específic: Assegurar la implantació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.

Acció 1.2.1.

Promoure la participació contínua dels agents socials en el Pla d'Igualtat

Nivell execució

Realitzada

Accions

Presentació del Pla d’Igualtat a la ciutadania.
Amb l’objectiu de seguir donant difusió i buscant la implicació de la gent
d’Alcalalí es va tornar a presentar el Pla en l’Ajuntament d’Alcalalí amb la
presencia dels diferents agents del municipi.

Indicadors i resultats

nº de reunions realitzades: 1
nº de persones assistents: 20-30 persones

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 1.2.2.

Dissenyar un sistema de recollida d'informació amb dades desagregades
per sexe, sobre les activitats plantejades en el pla d'igualtat.

Nivell execució

Realitzat – 2015

Accions

Obtenció de dades desagregades per sexe en diferents àrees municipals
(desenvolupament local, serveis socials i serveis generals)

Indicadors i resultats

nº d´activitats realitzades: 1
nº d’activitats documentades amb dades desagregades per sexe: 24

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 1.2.3.

Dissenyar eines d'avaluació del Pla d'Igualtat d'Oportunitats.

Nivell execució

Realitzada- no finalitzada

Accions

Avaluació Intermèdia del Pla d’Igualtat entre homes i dones

Indicadors i resultats

nº d' eines d'avaluació: avaluació intermèdia 2013-2016
nº d’aspectes avaluats: 63 accions avaluades, 15 objectius, 6 àrees
d’acció.

Informació qualitativa
Recomanacions
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Acció 1.2.4.

Crear una comissió d’igualtat per a realitzar el seguiment de les actuacions
del Pla d’Igualtat.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

nº de reunions de la comissió i agents participants.
Nº d’agent social integrant de la comissió
Nº de persones assistent per sexe a les reunions
Nº d’accions avaluades o valorades

Informació qualitativa Molt recomenable, es necesaria.
Recomanacions

1.3. Objectiu Específic: Revisar la comunicació de l'Ajuntament d'Alcalalí amb la
ciutadania buscant que estigui exempta de contingut discriminatori.

Acció 1.3.1.

Aplicar el llenguatge no sexista en documents oficiales, plecs i contractes
públics.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Revisió i adaptació del llenguatge oficial de l’Ajuntament a un ús no sexista
del mateix.

Indicadors i resultats

nº documents oficials modificats: 20

Informació qualitativa
Recomanacions
Acció 1.3.2.

Aplicar el llenguatge no sexista en la plataforma digital, vigilant que tant el
contingut gràfic com el lingüístic no posseïsquen un llenguatge
discriminatori.

Nivell execució

Realitzada

Accions

es va realitzar una revisió de la pagina web adaptant el llenguatge a un ús
no sexista del mateix.
http://va.alcalali.es

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions

nº d’apartats webs modificats: 10
nº d’imatges modificades: 2
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EIX 2. ÀREA DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ.

2.1. Objectiu Específic: augmentar l'ocupació femenina entre les dones d'Alcalalí

Acció 2.1.1.

Realitzar tallers d'autoocupació per a dones.

Nivell execució

Realitzada parcialment

Accions

Taller «Mujeres rurales:Cooperativas de trabajo asociado. El caso de
Gestalgar»
Curso «Agricultura ecológica»

Indicadors i resultats

nº tallers/cursos: 2
nº de dones participants per tallers/cursos: 19
nº de dones ocupades després dels tallers: 0

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 2.1.2.

Realitzar tallers de recuperació d'oficis i activitats tradicionals.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

nº tallers
nº de persones participants per sexe

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 2.1.3.

Celebrar un curs sobre turisme sostenible dirigit a dones i enfocat en les
potencialitats turístiques del municipi.

Nivell execució

Realitzada parcialment

Accions

Taller «Tour and kids: turismo familiar en la Comunidad Valenciana»

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions

nº cursos 1
nº de persones participants per sexe: 4 dones / 6 homes
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Acció 2.1.4.

Facilitar l'accés de les dones a la formació en noves tecnologies.

Nivell execució

Realitzat

Accions

Tallers de creació de correu electrònic, facebook, twitter i linkedin.

Indicadors i resultats

nº d'activitats: 4
nº de participants per activitat, sexe i edat:
participants: 12
Sexe: 5 dones/ 7 homes
Edat: entre 50 y 70

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 2.1.5.

Impulsar un mercat de proximitat buscant la incorporació de persones
artesanes, productores, etc. i revaloritzant els oficis tradicionals amb
especial atenció a les dones.

Nivell execució

Realitzat parcialment

Accions

Projecte «Ametlla d'Alcalalí»

Indicadors i resultats

nº d’accions realitzades: 6
nº de persones assistents a reunions o tallers de treball: 22 dones
nº de projectes presentats per any: 1

Informació qualitativa

Projecte encaminat a la recuperació de la producció agrària, en concret
de la ametlla, on la dona té un paper important. Esperem que el seu
protagonisme siga major a mesura que es desenvolupa el projecte

Recomanacions

Acció 2.1.6.

Realitzar una campanya d'informació sobre els serveis de l'ADL a la
ciutadania en general i entre les associacions del municipi.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Difusió dels serveis de l'ADL

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions

nº d’accions de difusió: 4
nº de mitjans de comunicació utilitzats: xarxes socials
nº d’associacions que han participats: 2
nº de dones representant a les associacions: 6
nº de persones participants per sexe i edat: 10, entre 45 y 65
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2.2. Objectiu Específic: fomentar i incorporar dins del teixit associatiu empresarial del
municipi la perspectiva de gènere.

Acció 2.2.1.

Crear reunions de treball entre les empresàries d'Alcalalí buscant la
col·laboració continuada de les mateixes.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

nº de reunions planejades
nº de persones assistents per sexe

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 2.2.2.

Afavorir o premiar a les empreses que incorporin d'alguna manera la
perspectiva de gènere.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

nº d’accions realitzades
nº d’empreses que han participat
nº d’empreses premiades/any

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 2.2.3.

Crear sessions de treball amb l'empresariat turístic perquè adopten la
perspectiva de gènere en les seues activitats, i també estudiar productes
turístics amb perspectiva de gènere i, d'aquesta forma, augmentar el
valor d'aquests.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions

nº de reunions programades
nº de persones assistents per sexe i edat
nº d’empreses turístiques convocades
nº d’empreses assistents
nº de productes turístics plantejats
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EIX 3. ÀREA EDUCACIÓ.

3.1. Objectiu Específic: Fomentar la coeducació al centre educatiu del municipi

Acció 3.1.1.

Crear un pla de treball anual entre l'ajuntament, AMPA i el centre escolar
on programar accions, programes o activitats: celebració del 8 de març,
25 de novembre.

Nivell execució

Realitzada

Accions

1. Acció del centre educatiu al carrer per a celebrar el 8 de març l’any
2014.
2. Celebració del Dia Internacional contra el Càncer de Mama l'any
2015 y 2016

Indicadors i resultats

nº d' accions: 2
nº de xiquets i xiquetes participants: 15 xiquetes/ 16 xiquets

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 3.1.2.

Realitzar campanyes de jocs tradicionals i joguines no sexistes al centre
escolar.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Durant l’hivern de 2015 es va realitzar la campanya de joguets no
sexistes on els i les escolars del centre van treballar activitats a partir
dels catàlegs de joguets i proposant un catàleg comú de joguets no
sexistes.

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions

nº de campanyes: 1
nº de catàlegs analitzats: 3
nº de xiquets i xiquetes: 15 xiquetes/ 16 xiquets
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Acció 3.1.3.

Dissenyar i realitzar tallers de coeducació en infantil i primària.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Projecte "Alcalalí COEDUCA” realitzat des de l’any 2014 fins al 2016
Objectius del projecte:





Promoure l'educació en igualtat d'oportunitats entre homes i
dones lliure d’estereotips sexisme
Impulsar la línia d'educació contemplada en l'I Pla d'Igualtat
d'Oportunitats del municipi d’Alcalalí.
Diferenciar entre sexe i gènere.
Comprendre que les diferències biològiques no justifiquen les
discriminacions.
 any:2014
 nº de tallers realitzats:12

Indicadors i resultats


nº de xiquets i xiquetes participants: 15 xiquetes/ 16 xiquets
 any: 2015
 nº de tallers realitzats: 12



nº de xiquets i xiquetes participants: 15 xiquetes/ 16 xiquets
 any: 2016
 nº de tallers realitzats: 12



Informació qualitativa

Recomanacions

nº de xiquets i xiquetes participants: 15 xiquetes/ 16 xiquets

Durant tres anys hem pogut donar continuïtat a aquesta acció, amb el
suport econòmic de la Diputació d'Alacant. Este suport ens ha permès
aprofundir en el concepte de coeducació i familiaritzar als i les alumnes.
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Acció 3.1.4.

Oferir xerrades i tallers d'igualtat de gènere per als pares i mares de
l'alumnat de col·legi.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Programa Alcalalí Coeduca, dins del projecte anual que ve realitzant-se
des de 2014 dins l’aula, paral·lelament es treballa amb les famílies dels
escolars del centre amb els següent objectius:
 Promoure l'educació en igualtat d'oportunitats entre homes i
dones lliure d’estereotips sexisme
 Promoure una educació per la pau
 Donar continuïtat del treball realitzat en l’aula amb els escolars
dins de les famílies

Indicadors i resultats

Informació qualitativa





any:2014
nº de tallers realitzats:2
nº de familiars: 6 dones





any: 2015
nº de tallers realitzats: 1
nº de familiars: 8 dones 1 home





any: 2016
nº de tallers:1
nº de familiars: 8 dones 1 home

Ens ha permès aprofundir en el concepte de coeducació i que els pares i
mares dels alumnes acompanye l'aprenentatge que els seus fills i fills
rebien a l'aula,tot aconseguint la seua implicació.

Recomanacions

Acció 3.1.5.

Oferir formació en igualtat al professorat .

Nivell execució

Realitzada

Accions

Dins del programa Alcalalí Coeduca i amb l’objectiu de crear un projecte
de centre que contemple la coeducació en les aules, s’ha treballat amb el
professorat del centre per tal d’acomplir els següent objectiu:
 Promoure l'educació en igualtat d'oportunitats entre homes i
dones lliure d’estereotips sexisme
 Treballar la coeducació com a la pedagogia per al pau.
 Diferenciar entre sexe i gènere.
 Comprendre que les diferències biològiques no justifiquen les
discriminacions.

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions





any: 2016
nº de tallers realitzats: 2
nº de mestres: 3 dones 1 home
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3.2. Objectiu Específic: Fomentar la coeducació per a tots els ciutadans i ciutadanes
d'Alcalalí.

Acció 3.2.1.

3.2.1. Organitzar amb les associacions del municipi diferents activitats de
temàtiques relacionades amb el gènere (cicles de cinema-fórum,
xerrades, etc.)

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats




nº d'activitats realitzades
nº de persones assistents per sexe.

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 3.2.2.

Realitzar campanyes senzilles de sensibilització en matèria d'igualtat
entre homes i dones.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats





nº de campanyes
nº de suports utilitzats
població estimada de població a la ha arribat

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 3.2.3.

Establir col·laboració amb els comerços, bars i restaurants per realitzar
campanyes de sensibilització en els seus negocis.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions





nº de campanyes
nº de comerços participants per campanya:
nº de comerços amb dones al capdavant
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3.3. Objectiu Específic: Augmentar el nivell formatiu de les dones d'Alcalalí.

Acció 3.3.1.

Fer programacions periòdiques per informar sobre els recursos formatius
a tota la ciutadania, posant l'accent principalment en les dones.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Informació sobre els recursos formatius a tota la ciutadania, posant
l'accent principalment en les dones

Indicadors i resultats






Informació qualitativa

nº de programacions realitzades. Informació puntual de l'oferta
formativa que es convoca per l'ajuntament o per altres
institucions/administracions de la comarca.
nº de cursos realitzats: 4 organitzats per l'ajuntament
nº de dones assistents per cada home: 2 dones per cada home.

S'informa dels recursos formatius que organitza el propi ajuntament però
també els que poden trobar a la comarca o on line, organitzades per la
Cambra de Comerç, el CREAMA, Diputació d'Alacant, Associacions o
qualsevol altra institució.

Recomanacions

Acció 3.3.2.

Informar a les associacions sobre els cursos de formació.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Reunions amb l'Associació de dones d'Alcalalí i amb l'Associació de
empresaris i comerciants

Indicadors i resultats

Informació qualitativa






nº d’accions realitzades: 6
nº de associacions informades: 2
nº de suports de difusió utilitzats: (mail, web i xarxes socials)
nº de dones assistents al cursos: No han realitzat cap curs

Escàs interès per part de les associacions de rebre formació.

Recomanacions

Acció 3.3.3.

Difondre els recursos d'Educació per a persones adultes que es poden
trobar a la comarca o en els municipis més propers on es realitzen.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Difusió habitual dels recursos educatius que disposem a la comarca

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions




nº d' accions de difusió realitzades: difusió freqüent
nº de suports utilitzats per curs: web, mail i xarxes socials.
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EIX 4. ÀREA CULTURA I ESPORT.

4.1. Objectiu Específic: fomentar i ampliar la pràctica de l'esport entre les dones d'Alcalalí.

Acció 4.1.1.

Col·laborar i convidar a les associacions esportives perquè expliquen i
mostren la pràctica de l'esport que realitzen als nens i nenes del centre
educatiu, amb especial atenció a la motivació de les nenes.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats




nº de visites al centre educatiu
nº de dones representant esports en cada visita

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 4.1.2.

Organitzar, conjuntament amb les associacions esportives del municipi,
esdeveniments esportius dirigits a dones per commemorar dates
rellevants (8 de març, 25 de novembre, lluita contra el càncer de mama o
malalties ginecològiques), buscant la participació activa de les dones i
xiquetes.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions






nº d'associacions participants
nº d’accions proposades
nº de dones participants en cada acció
nº d’homes participants en cada acció
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Acció 4.1.3.

Organitzar una jornada d'un dia de jocs tradicionals i jocs esportius en
família a l'espai públic. (buscar la col·laboració dels comerços, bars i
restaurants).

Nivell execució

Realitzat

Accions

1. Torneig de frontennis: any 2015 i 2016
2. Acomiadament de l'estiu a la piscina municipal: any 2015 i 2016
3. Marxa senderista: any 2015 i 2016

Indicadors i resultats








Informació qualitativa

nº d'activitats proposades per a la jornada: 3
nº d’entitats implicades en l’organització de la jornada: 2
nº de dones representant a entitats organitzadores: 1
nº d'empreses participants per activitat: 1
nº de dones representants/gerents d’empreses participants en
l’esdeveniment: 0
nº de persones assistents a l’esdeveniment per sexe i edat

Activitats molt ben acollides per les families però amb casi nula
participació del empresariat o comerç del poble.

Recomanacions

4.2. Objectiu Específic: Fomentar, impulsar i potenciar la participació de les dones en una
agenda cultural conjunta entre les associacions i l'Ajuntament.

Acció 4.2.1.

Realitzar tallers intergeneracionals amb l'objectiu de rescatar i investigar
el paper de les dones d'Alcalalí en totes les esferes de la vida.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats
Informació qualitativa
Recomanacions




nº de tallers realitzats
nº de persones assistents per sexe i edat
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Acció 4.2.2.

Celebrar tallers sobre activitats artesanals que tradicionalment han
realitzat les dones.

Nivell execució

Realitzat

Accions

Tallers de Bolillos amb la col·laboració de l'Associació de Dones.

Indicadors i resultats





Informació qualitativa

nº de tallers proposats: tallers semanals /dissabtes a la Casa dels
Mestres
nº de tallers realitzats: 25
nº de persones assistents per sexe i edat: 7 dones, entre 50 i 70
anys

Estos tallers són un punt d'encontre, on les dones poden dispondre de
temps compartit amb altres dones.

Recomanacions

Acció 4.2.3.

Organitzar mostres dels resultats dels tallers.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Stand del treball realitzat durant la fira d'artesania realitzada al mes de
febrer, amb motiu de la floració de l'ametlla.

Indicadors i resultats

Informació qualitativa




nº de mostres organitzades: 1
nº de persones assistents a la mostra per sexe: 200 homes/ 300
dones aprox.

Acció molt positiva que permet posar en valor el producte del treball de
les dones, així com el seu «saber fer».

Recomanacions

Acció 4.2.4.

Promoure la convivència i l’intercanvi intercultural, a partir de la
col·laboració de les associacions, al voltant de la gastronomia, costums,
jocs tradicionals de diferents països representats a Alcalalí, etc.

Nivell execució

Realitzada

Accions

Fireta d'Alcalalí celebrada 2015 i 2016

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions







nº de trobades proposades: 2
nº de trobades realitzades: 2
nº d’associacions participants: 4
nº de dones representant d’associacions que han participat: 2
nº de persones assistents per sexe i edat: 350 dones/ 300 homes
aprox.
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4.3. Objectiu Específic: revaloritzar el paper de les dones majors d'Alcalalí amb l'objectiu
de pal·liar la seua solitud i reconèixer l'esforç realitzat durant tota la seua vida.

Acció 4.3.1.

Realitzar “berenars” de forma periòdica al centre cívic per a dones de
major edat amb l'objectiu de crear espais d’encontre i activadors de
participació i la creativitat.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats




nº de trobades proposades
nº de trobades realitzades

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 4.3.2.

Crear xerrades en les quals dones majors puguin anar al centre escolar
per donar a conèixer algun aspecte en concret del municipi o d'usos i
tradicions del mateix.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions





nº de sessions al centre escolar.
nº de dones participants
nº de xiquets i xiquetes participants
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Acció 4.3.3.

Realitzar tallers de memòria històrica per a dones. Documental sobre la
memòria històrica a Alcalalí realitzat amb dones majors de 70 anys.

Nivell execució

Realitzada, no finalitzada

Accions

Curt-Documental sobre la memòria històrica a Alcalalí realitzat amb
dones majors de 70 anys.
Propòsits:
Visibilitat del paper de la dona dins de la historia d'Alcalalí.
Viatge íntim i detallista per a traure a la llum les tasques fetes per les
dones que han contribuït al poble que avui és Alcalalí, a l’economia del
poble i al seu desenvolupament.
És tracta de reconstruir un quadre de la dona en totes les facetes de la
vida d'Alcalalí.

Indicadors i resultats





nº d’entrevistes: 7
nº d’entrevistes gravades: 4
nº de dones que participen 7

Informació qualitativa
Recomanacions

Per tal de donar-li un tancament al projecte caldria presentar l’audiovisual
dins d’algun acte públic per tal de donar-li valor al mateix, i acomplir
l’objectiu de posar el testimoni de les dones i el seu treball al llarg de la
vida, com a fonamental per a la història del poble.

EIX 5. ÀREA PARTICIPACIÓ

5.1. Objectiu Específic: Potenciar l'associacionisme entre les dones d'Alcalalí

Acció 5.1.1.

Realitzar una recerca històrica de la participació de les dones en
diferents esferes socials.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions





nº de recerques
nº de dones amb singularitat identificades
nº de mitjants empleats per a la seva difusió
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Acció 5.1.2.

Indagar en la cerca de dones rellevants del municipi per buscar referents
femenins positius.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats



nº de dones rellevants al municipi

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 5.1.3.

Col·laborar i recolzar a aquelles associacions que fomenten la igualtat
d'oportunitats a partir d'accions pròpies.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats






nº d'associacions que fomenten la igualtat d’oportunitats
nº de dones representants d’associacions
nº d’accions que promouen la igualtat per associació
nº d’accions de recolzament per part de l’ajuntament de les
associacions

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 5.1.4.

Crear esdeveniments de convivència entre totes les associacions
d'Alcalalí amb l'objectiu de propiciar espais d'intercanvi entre elles i obrir
reflexions sobre la igualtat de gènere

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions






nº d’associacions participants
nº de dones representants d’associacions
nº d'esdeveniments
nº de participants per sexe i edat
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Acció 5.1.5.

Realitzar activitats de corresponsabilitat entre les associacions
principalment masculines.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats





nº d'activitats programades
nº d’activitats dutes a terme finalment
nº d'homes assistents per activitat.

Informació qualitativa
Recomanacions

5.2. Objectiu Específic: Fomentar la participació de les dones d'Alcalalí en tots els àmbits
socials.

Acció 5.2.1.

Crear intercanvis o col·laboracions amb associacions de dones de la
comarca.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats






nº reunions realitzades amb altres entitats
nº d’accions programades en conjunt
nº de dones assistents
nº d’associacions

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 5.2.2.

Realitzar tallers intergeneracionals per promoure els sabers de les dones
majors (tallers de cuina, etc.)

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions




nº de tallers
nº de persones assistents segons sexe i edat.

Avaluació Intermèdia I Pla Igualtat Alcalalí

Acció 5.2.3.

5.2.3. Crear un taller de fotografies històriques on apareguin dones en les
diferents facetes: treball, maternitat, etc... i exposar-les para tots els
públics

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats




nº de tallers realizats
nº de persones assistents segons sexe i edat

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 5.2.4.

5.2.4. Celebració del dia internacional de la dona amb la col·laboració del
màxim nombre de dones d'Alcalalí.

Nivell execució

Realitzat

Accions

Tallers i posterior sopar de les dones del poble, realitzat al 2015 i 2016

Indicadors i resultats

Informació qualitativa




nº de celebracions: 2
nº de persones assistents a l’esdeveniment per sexe i edat. 120
dones/ entre 40 a 70 anys

Necessari reforçar les relacions entre l'associació de dones i l'Ajuntament
per a organitzar conjuntament accions amb motiu del Dia 8 de març.

Recomanacions

Acció 5.2.5.

Homenatjar el dia 8 de març a alguna dona d'Alcalalí rellevant per la
seua trajectòria professional o personal.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions






nº d’homenatges
nº de dones proposades per a l’homenatge
nº de dones que han participar en l’organització de l’esdeveniment
nº de persones assistents en l'esdeveniment per sexe i edat
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EIX 6. ÀREA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.

6.1. Objectiu Específic: Sensibilitzar i conscienciar a la població del municipi sobre la
violència de gènere.

Acció 6.1.1.

Redactar i aprovar una moció contra la violència de gènere per part de la
corporació municipal

Nivell execució

Realitzat

Accions

Aprovació d'una moció contra la violència de gènere per part de la
corporació municipal

Indicadors i resultats




Informació qualitativa

Data de la aprovació de la moció contra la violència de gènere:
21/11/2015
Nº d’accions complertes per any marcades en la moció: 2

Esta acció permet que els veïns i veïnes coneguen la posició de
l'Ajuntament davant la violència de gènere.

Recomanacions

Acció 6.1.2.

Establir una acció de repulsa contra la violència de gènere per part de la
corporació en el moment en què es pugui produir un assassinat en
qualsevol part d'Espanya.

Nivell execució

En execució

Accions

Disseny de pancarta de rebuig quan es produeix un assassinat
Disseny d'acció de repulsa a la web municipal i a les xarxes socials.

Indicadors i resultats
Informació qualitativa




nº d'accions de repulsa contra la violència de gènere:
nº de canals de difusió de les accions:2

Esta acció permetrà visibilitzar el rebuig del municipi d'Alcalalí front a la
violència de gènere, aïllant les conductes violentes cap a les dones i
evitant que estes accions siguen assumides per els veïns i veïnes com a
«normals»

Recomanacions

Acció 6.1.3.

Cursos i jornades de prevenció de violència de gènere dirigida a personal
funcionariat.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats
Informació qualitativa
Recomanacions




nº de cursos
nº d'assistents per sexe
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Acció 6.1.4.

Incloure a la web municipal un espai d'informació sobre la violència de
gènere (telèfons, ajudes, institucions, documents).

Nivell execució

Realitzada

Accions

S'ha inclòs al web municipal un espai d'informació sobre la violència de
gènere. Any 2014

Indicadors i resultats
Informació qualitativa



http://va.alcalali.es/ver/345/violencia-de-genere.html

La programació interna de la web no ens permet saber el nombre de
visites que ha rebut aquest apartat des de que ha estat publicat.

Recomanacions

Acció 6.1.5.

Realitzar una campanya de sensibilització sobre la prevenció de la
violència de gènere.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats






Nº de campanyes
nº d’accions programades per campanya
nº de persones objectiu de la campanya
nº de canals de difusió

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 6.1.6.

Realitzar accions continuades de rebuig contra la violència de gènere en
l'àmbit municipal per a la celebració del dia 25 de novembre, dia contra la
violència de gènere establert a escala internacional.

Nivell execució

Realitzada

Accions

A partir del 2014, l’Ajuntament d’Alcalalí penja en el balcó de les
dependències municipals una pancarta com a mostra de rebuig a la
violència de gènere.

Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions




nº de actes: 2
nº estimat de persones a les que aplega l’acció: 1.400 persones
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Acció 6.1.7.

Establir col·laboració amb el centre educatiu per al disseny i execució
d'activitats per a la celebració del 25 de novembre, dins i/o fora del centre

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats






nº de reunions amb el centre educatiu
nº d’accions programades
nº d'activitats realitzades.
Nº de persones per sexe i edat involucrades en les activitats

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 6.1.8.

Realitzar tallers sobre prevenció de violència de gènere al centre
educatiu per a totes les edats.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats




nº de tallers programats
nº de xiquets i xiquetes assistents al tallers

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 6.1.9.

Impartir tallers per a l'eliminació de falsos mites i idees errònies sobre el
concepte de violència de gènere per a tota la ciutadania.

Nivell execució

No realitzada

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions




nº de sessions
nº de persones assistents per edat i sexe
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Acció 6.1.10.

Dissenyar una guia de recursos, en diferents idiomes, de protecció i
assessorament cap a les dones que puguin existir a nivell comarcal i
provincial.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa





nº de recursos per guia dissenyada
nº de guies produïdes
nº d'idiomes utilitzats

Hi ha publicada una guia per la Diputació d'Alacant, que recull de manera
molt completa els recursos dels que poden disposar les dones, pel que
creiem que no cal duplicar la tasca.

Recomanacions

6.2. Objectiu Específic: Crear mecanismes de coordinació entre tots els agents possibles
que puguin tenir contacte directe amb situacions de violència de gènere.

Acció 6.2.1.

Dissenyar i crear un protocol d'actuació i coordinació entre el
departament responsable de l'Ajuntament d'Alcalalí, la treballadora social
de la MASSMA, Centre Dona i la Guàrdia Civil

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats





nº de reunions programades:
nº de persones per sexe assistents en a les reunions:
nº d'entitats i/o persones que col·laboren amb el protocol

Informació qualitativa
Recomanacions

Acció 6.2.2.

Establir un protocol d'actuació davant situacions de violència de gènere
per al personal funcionari que tingui atenció al públic.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats

Informació qualitativa
Recomanacions




Data aprovació del protocol
nº d'entitats i/o persones que col·laboren amb el protocol
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Acció 6.2.3.

Buscar col·laboració, cooperació i suport entre les administracions
públiques de la província i comunitat autònoma.

Nivell execució

No realitzat

Accions
Indicadors i resultats
Informació qualitativa
Recomanacions




nº de reunions amb altres entitats
nº de convenis/col·laboracions.
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5.

Resultats i recomanacions

En el següent apartat exposem els principals resultats de l'avaluació, i les recomanacions
a dur a terme amb el propòsit de garantir l'execució del I Pla d'Igualtat d'Alcalalí al llarg
dels dos anys vinents.

En la següent taula presentem els principals resultats de la investigació qualitativa
mostrats mitjançant una anàlisi DAFO. S'inclouen resultats extrets de l'anàlisi de les fitxes
mostrades en l'anterior apartat i dels resultats de les entrevistes en profunditat. Podem
veure que el pla d'Igualtat d'Alcalalí té en l'actualitat una sèrie de fortaleses i oportunitats a
tindre en compte a l'hora de seguir treballant en el desenvolupament de les accions.

Per altra banda, i no com a impediment, sinó com a possibilitats de millora i aspectes a
superar, podem veure les febleses i amenaces. Les febleses són reptes a tindre en
compte ara mateix i les amenaces corresponen a circumstàncies o característiques que
poden arribar a ser un impediment per la consecució del pla en el futur.
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Fortaleses

Oportunitats

 El pla d'acció és senzill.

 Permet obrir línies de treball.

 Les accions són realistes, viables

 Les accions permeten generar

i clares.

relacions amb els diferents agents

 L'Agència de Desenvolupament
Local treballa des de la
perspectiva de gènere i de

socials del municipi.
 Permet un treball continu en
matèria d'igualtat.

manera transversal.

Febleses

 Inexistència de partida
pressupostària per al

Amenaces

 Manca d'estabilitat política.
 Falta

de

transversalitat

en

el

desenvolupament del Pla

desenvolupament del Pla per part

d'Igualtat.

de l’Ajuntament.

 El desenvolupament del pla està

 Falta

de

sensibilitat

i

en

el

subjecte a les subvencions

reconeixement

puntuals i esporàdiques

desenvolupament de les polítiques

d'organismes supramunicipals.

d'igualtat des de la perspectiva

 La inexistència de la necessària

integral i transversal.

Comissió de Seguiment del Pla.
 Escassa participació de la
ciutadania i de les associacions
del municipi.

Per altra banda, i sumat als resultats qualitatius, tenim els resultats de les fitxes de les
accions del pla. Com podem veure en la següent taula resum el Pla d'igualtat d'Alcalalí
està a mitjan camí en la seua realització, és a dir, que aproximadament el 50% de les
accions del Pla estan realitzades.
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Les àrees d'intervenció del pla més desenvolupades, com es pot observar en la taula, són
la primera i la tercera, corresponents a la incorporació de la perspectiva de gènere en
l'administració i l’educació respectivament.

Pel que fa a la que correspon a l'administració, podem dir que s'han desenvolupat les
accions bàsiques per a desenvolupar el Pla d'Igualtat, però cal tindre en compte que
l'acció que marca major transversalitat, que és la creació i posada en marxa de la
comissió d'igualtat, no està engegada. Aquesta acció, que també ha sigut contemplada en
la part qualitativa de la investigació, és fonamental per tal que les accions corresponents a
les distintes àrees de l'Ajuntament estiguen coordinades de manera transversal.

Per altra part, el desenvolupament de les accions d'educació estan subjectes a les
subvencions rebudes per la Diputació d'Alacant, que han propiciat que la coeducació i la
formació en igualtat hagen sigut dutes a la comunitat educativa d'Alcalalí.

Cal posar de manifest, que està identificada com una amenaça que la inversió directa al
Pla d'Igualtat per part de l'Ajuntament ha estat inexistent , i el desenvolupament de les
altres àrees està limitada a subvencions d'organisme supramunicipals.

Així doncs, podem dir que el grau de compliment del pla d'igualtat en l'avaluació
intermèdia és del 41,26% del total de les accions proposades. A aquesta dada s'han de
sumar les accions que estan parcialment realitzades i tindrem que el 50,78% han sigut
realitzades o estan procés. És un bon resultat, tenint en compte que el desenvolupament
del pla està en el seu equador.
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Acciones
Accions
Accions
Accions no
parcialment
planificades realitzades
realitzades
realitzades

Àrea

Objectius

1. Incorporació i
desenvolupament de la
perspectiva de gènere en
l'administració local

3

10

8

1

1

2. Desenvolupament local
i ocupació

2

9

2

3

4

3

11

8

0

3

4. Cultura i Esport

3

10

4

1

5

5. Participació

2

10

1

0

9

6. Violència de gènere

2

13

3

1

9

15

63

26

6

31

3. Educació

Total

Àrea

1. Incorporació i
desenvolupament de la
perspectiva de gènere en
l'administració local

2. Desenvolupament local i
ocupació
3. Educació
4. Cultura i Esport
5. Participació
6. Violència de gènere
Total

Grau de compliment
acciones realitzades

Grau de
compliment
acciones
parcialment
realitzades

Grau de
compliment
acciones no
realitzades

80%

10%

10%

22,22%

33,33%

44,44%

72,72%

0

27,27%

40%

10%

50%

10%

0

90%

23,07%

7,69%

69,23%

41,26%

9,52%

49,20%
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Recomanacions

Segons els resultats que s’han exposat es proposen les següents recomanacions per
àrees:

EIX 1. ÀREA. INCORPORACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA PERSPECTIVA DE
GÈNERE EN L'ADMINISTRACIÓ LOCAL
Dins aquesta àrea s’han portat a terme 8 de les 10 accions planificades al Pla d’Igualtat.
Tot i haver-hi un grau d’acompliment elevat, és necessari continuar treballant per a
garantir la incorporació i desenvolupament de la perspectiva de gènere en l’administració
local. Amb aquest propòsit, es recomana parar atenció al desenvolupament de les
recomanacions que s’indiquen a continuació:

1. Aprovar per plenari la present proposta de recomanacions generades per
l'avaluació intermèdia.

2. Destinar una partida pressupostària anual per al Pla d'igualtat, amb
l'objectiu de garantir la disponibilitat de recursos per a portar-lo terme.

3. Creació de la Comissió d'Igualtat. La creació de la Comissió d'Igualtat és una
de les accions necessàries per a poder seguir portant a cap el pla d'igualtat. La
funció de la comissió és fer el seguiment i garantir el desenvolupament de les
accions

amb

la

màxima

transversalitat

possible,

per

tant

hauria

d'estar composta per tot el personal tècnic i polític de l'ajuntament.

Una recomanació en la posada en marxa de la Comissió és la de comunicar cada
una de les sessions de treball a la ciutadania i convidar a participar les persones
que vulguen anar, per tant, amb la possibilitat que es faça torn obert de paraules i,
fins i tot, amb la possibilitat de fer propostes.

Aquesta acció és fonamental, a més de viable i fàcil, i la que podrà garantir la
possibilitat que en un futur es puga crear un Consell Ciutadà d'Igualtat
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3.

Donar continuïtat i prioritat a l’acció 1.1.2. Dissenyar estratègies de difusió del I
Pla d’Igualtat: personal tècnic de l’Ajuntament, àrees municipals, teixit associatiu.

EIX 2. ÀREA DESENVOLUPAMENT LOCAL I OCUPACIÓ.
Pel que fa a les accions proposades dins aquesta àrea, s’han portat a terme
principalment les accions del primer objectiu, així que cal posar atenció al segon
dels objectius proposats, i dins d’aquest es recomana:

1. Fomentar la implicació i participació del teixit empresarial d’Alcalalí en la
celebració d’efemèrides i dades senyalades de cara a la sensibilització de la
igualtat.

EIX 3. ÀREA EDUCACIÓ.

Pel que fa a l’àrea 3, s’han portat a terme 8 de les 11 accions proposades, amb un grau
d’acompliment de més del 70 %. Tot i això, es recomana:
1. Donar continuïtat al programa de coeducació.
2. Ampliar el pla de coeducació a tot el municipi.

EIX 4. ÀREA CULTURA I ESPORT.
En aquest àrea el desenvolupament ha segut molt menor, aleshores cal posar l’atenció i
els esforços necessaris per a portar endavant les accions proposades. Es recomana:
1. Prioritzar les accions mes fàcilment realitzables i dur-les a termes.
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EIX 5. ÀREA PARTICIPACIÓ
Donat que de les accions d’aquesta àrea només de n’ha portat a terme una, es
recomana:

1. Prioritzar les accions mes fàcilment realitzables i dur-les a terme.

2. Proposar la invitació directa a les associacions de dones a la Comissió
d’Igualtat. Aquesta acció, no contemplada dins el pla, és una recomanació per tal
d’apropar les polítiques d’igualtat a la ciutadania. Es recomana descentralitzar les
reunions i sessions de la comissió i portar-les a terme en la casa de cultura o
qualsevol altre lloc que siga més còmode i accessible per a les associacions.

EIX 6. ÀREA VIOLÈNCIA DE GÈNERE.
Abordar de forma integral les qüestions relacionades amb la violència de gènere amb la
intenció d'eradicar-la del municipi d'Alcalalí ha de ser un propòsit prioritari per part de
l'administració local. Donat que el grau de consecució de les accions proposades dins
aquest eix està per davall del 25%, cal posar tots els esforços possibles i recursos
disponibles per a portar-les a terme. Es recomana:

1. Donar prioritat a la formació en prevenció en violència de gènere al funcionariat
2. Promoure la formació en el centre educatiu
3. Seguir amb la sensibilització en la celebració del 25 de novembre

