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FITXA DELS GRUPS DE PARTICIPACIÓ CIUTADANA,POLITICS /
TÈCNICS / ASSOCIATIU
 Nom:
 Àrea/Departament/Associació:

 Des de la seua àrea, departament o associació, quines són les
principals desigualtats de gènere que identifica a nivell local?

 Des de la seua àrea, departament o associació, es realitzen
accions a nivell local per a la igualtat real entre dones i homes?

 En cas afirmatiu, quines són les principals accions?
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 Quines dificultats identifica per dur a terme accions per a la igualtat
entre dones i homes des de la seua àrea, departament o
associació?

 Pensant en un futur Pla d’Igualtat, com creu que s’hauria de
treballar des de la seua àrea, departament o associació per
promoure la igualtat de gènere a nivell local?

 Valora les següents línies estratègiques (1 es deu millorar i 5 bé)
Compromís amb la igualtat
Acció contra la violència masclista
Drets i qualitat de vida
Reformulació dels treballs i dels temps
Reconeixement de la participació de les dones
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 Coneixes actuacions/projectes en matèria d’igualtat que estiguen
duguent-se a terme a nivell local?

 Quina percepció tens del fenomen de les violències masclistes?

 Creus que hi ha desigualtats entre dones i homes en la participació
política? Descriu-les

 Sabent que hi ha desigualtats entre dones i homes en l´accés i la
permanència al mercat de treball, quines creieu que són les més
dolentes?
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 Quins recursos/serveis/accions/projectes coneixes en relació al
mercat laboral, la conciliació laboral i el repartiment i usos del
temps de descans?

 i en relació als drets sexuals de les dones?
i en relació a la violència sexual?

 A nivell local, valora la presència de les dones a nivell esportiu

 A nivell local, valora la presència de les dones a nivell educatiu

 A nivell local, valora la presència de les dones a nivell cultural

 Per a tu quines serien les línies principals a seguir amb la creació
d’aquest Pla d’Igualtat?
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