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Però a més a més pretén capacitar a les mateixes participants mitjançant tres vies de 

treball: l’apoderament de les dones joves, la inclusió i la igualtat. 

 

 

  

El projecte «Young Women in action for emporwerment and culture» tenia com a 

principal objectiu la participació i implicació de les dones joves valencianes 

mitjançant un diàleg estructurat, amb la intenció d’abordar la lluita contra la 

discriminació per raó de gènere, així com promoure una inclusió social i laboral plena 

de la dona jove, generant una sèrie de propostes que englobaran tots els àmbits que 

recull l’estratègia valenciana de Joventut 2019-2023, en el seu apartat de perspectiva 

de gènere i feminismes. 
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Activitats realitzades 2021 

Durant l’any 2021, i en tant que les mesures de seguretat sociosanitàries imposades per 

la COVID19  ho han permés, s’han dut a terme set activitats orientades a la joventud, 

analitzant la discriminació en diferents àrees de la vida i com poder transformar eixa 

realitat. En concret s’han realitzat les següents sessions1: 

 

Educació dels joves per a la igualtat 

Dones i esport. Amb la intervenció de la regidora d’esports de La Pobla de 

Vallbona, Iris Marco; la directora de comunicació de la mercantil Teika, la periodista 

Puri Naya, impulsora junt a l’empresa de la campanya #JuguenEllesGuanyemTots, que 

cerca la visibilització de les dones a l’esport. I la pilotaire professional Joana Martínez. 

El públic fou especialment el format per joves esportistes dels clubs locals. 

Les conclusions a les quals es va arribar és que cal major presència de l’esport femení 

als mitjans de comunicació, a fi de que les dones més joves que s’inicien en la pràctica 

esportiva tinguen referents i puguen veure l’esport com una eixida professional i no sols 

com una activitat d’oci o de salut. 

Igualment s’insití en el suport específic que precisen les dones en la pràctica 

professional de l’esport, atés que el cicle menstrual i la mateixa maternitat, provoquen 

interferències que augmenten l’abandonament de la pràctica esportiva. Són situacions 

no cobertes ni previstes pels clubs i institucions, i en conseqüència falten suports. 

Dones treballadores i cultura. En aquesta ocasió, intervingueren davant el 

públic format per l’alumnat d’instituts de la ciutat d’Alacant, les següents ponents: 

Alicia Garijo, Directora del Teatre Arniches de la ciutat, Catalina Illescu, Vicerectora 

 

1 Pot consultar-se cadascuna de les activitats al següent blog: 

https://donesjovesiigualtatacpv.wordpress.com/  
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UA, Gràcia Jiménez, escriptora i historiadora i Anna Maria Sabater, investigadora 

predoctoral. 

L’anàlisi de la situació evidencià que la representació de les dones en el món de la 

cultura continua sent secundària i parcial, molt minoritzada a més en els treballs tècnics. 

Les propostes sorgides de la interacció entre les ponents i els i les estudiants  

que intervingueren anaren en la línea d’incloure a les dones en el currículum educatiu, 

augmentar la presència de les obres de dones artistes en les sales dels museus i 

exposicions, visibilitzar a les dones artistes i especialment en l’àmbit de la literatura i de 

la investigació científica. 

Dones i Comunicació. Foren tres dones periodistes les que intervingueren: 

Violeta Tena Barreda, Laura Juliàn i Saray Cerro, totes elles parlaren de la precarietat 

de les dones joves al món laboral en l’àmbit de la comunicació, on a més les dones no 

són vistes com a caps directius i encara acumulen molts contractes temporals, en un 

ambient laboral on existeix molt de micromasclismes. 

Participació política. Junt a la regidora d’Igualtat de l’Ajuntament de Gandia, 

Alicia Izquierdo, intervingueren MJ Calabuig, responsable d’acció política de Joves de 

Compromís i Zahia Guidoum, sociòloga, polítologa i coordinadora de Decidim. 

Totes tres junt al públic assistent estigueren d’acord amb que cal fomentar l’equitat en 

lloc de la igualtat per tal de ser vertaderament igualitaris, però que no pot postergar-se la 

presència de les dones en l’àmbit polític atés que és e el moment present quan cal fer 

efectiva la igualtat. 

Mercat laboral, especial atenció a l’escletxa salarial. Es va realitzar l’activitat 

a l’institut Jordi de Sant Jordi, on s’imparteixen entre altres el grau d’igualtat, i compta 

amb la participació de Beatriu Cardona, portaveu d’Intersindical valenciana i Cloti 

Iborra, Secrtària de Dones i Igualtat de Comissions Obreres. 
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Es conclogué que calia una millora en els convenis i taules salarials, per a millorar les 

percepcions econòmiques de les dones, especialment en els espais feminitzats. I al 

temps cales mesures públiques que facen possible la corresponsabilitat. 

Violència contra les dones. A l’institut Francesc Ribalta de Castelló, tingué lloc 

el taller: ‘El bontracte en les relacions de parella’, a càrrec del psicòleg Manolo Mestre, 

amb un posterior col·loqui amb Anna Oliver – Presidenta d’ACPV i Ali Brancal – 

Agent d’Igualtat, sobre la igualtat en les relacions com a mitjà de prevenció de la 

violència de gènere. 

Es conclogué que l’educació contra la violència no pot ser un acte aïllat i postergat a 

l’educació secundària, sinó que cal siga transversal a l’educació i des de primària, de tal 

forma que el model de relació estiga fonamentat en el bon tracte i no en el mite de 

l’amor romàntic. 

Igualtat afectiva i sexual. Celebrada l’activitat a  l’IES Ximén d’Urrea de 

l’Alcora, amb Ali Brancal, agent d’igualtat i Maria Vicenta Pons Sanz, regidora 

d’Igualtat de l’Alcora, que van assenyalar la necessitat de conscienciar sobre les 

problemàtiques de la violència de gènere des de les institucions i de crear ferramentes 

accessibles per a garantir la igualtat. 

També van apuntar a la importància d’afavorir la perspectiva de gènere als estudis 

acadèmics per tal de visibilitzar les realitats de les dones en tots els àmbits. 

Però més enllà de les propostes concretes, sorgides de cada activitat, s’ha proposat una 

acció global: Demanar a les institucions educatives valencianes la creació del Centre de 

Referència Nacional (CRN) de Promoció de la Igualtat de Gènere a la Comunitat 

Valenciana.  

Aquesta creació s’hauria d’articular a partir de la signatura del corresponent conveni de 

col·laboració entre la Conselleria d’Educació, Investigació Cultura i Esport i el 

Ministeri d’Educació i Formació Professional. 3 
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Centre de Referència Nacional  

Per què és necessari un CRN de Promoció de la Igualtat de Gènere?  

1. Perquè és la millor manera d’incentivar la investigació i la innovació docent, 

vinculada a les necessitats de l’entorno productiu, social i cultural on es 

desenvolupa la Formació Professional en Promoció de la Igualtat de Gènere.  

2. Perquè ens permetrà tindre recursos i personal per Observar i analitzar, a nivell 

estatal, l'evolució dels sectors productius, per adequar l'oferta de formació a les 

necessitats del mercat de treball.  

3. Perquè podrem establir línies de Col·laboració amb l'Institut Nacional de les 

Qualificacions en l'actualització de el Catàleg Nacional de les Qualificacions 

Professionals.  

4. Perquè contarem amb personal i recursos per poder experimentar accions 

d'innovació formativa vinculades a el Catàleg Nacional de Qualificacions 

Professionals per validar la seva adequació i, si escau, elaborar continguts, 

metodologies i materials didàctics per proposar la seva actualització.  

5. Perquè tindrem personal i recursos per col·laborar i realitzar estudis necessaris 

per elaborar certificats de professionalitat, així com participar en la realització, 

custòdia, manteniment i actualització de les seves proves d'avaluació.  

6. Perquè podrem establir vincles de col·laboració, incloent la gestió de xarxes 

virtuals, amb instituts i agències de qualificacions autonòmics, universitats, 

centres tecnològics i de recerca, centres integrats de Formació Professional, 

empreses, i altres entitats, per fomentar la investigació, innovació i 

desenvolupament de la formació professional, així com per observar i analitzar 

l'evolució de les bases científiques i tecnològiques relacionades amb els 

processos de formació o amb el sector de de la Promoció de la igualtat de 

gènere.  
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7. Perquè tindríem personal i recursos per participar en programes i iniciatives 

internacionals en el seu àmbit d'actuació. 

8. Perquè podríem contribuir des de la nostra experiència i coneixement del sector 

de la Promoció de la Igualtat de Gènere al disseny i desenvolupament de plans 

de perfeccionament tècnic i metodològic dirigits a personal docent o formador, 

personal expert i de l’àmbit de l’orientació que intervinguen en processos de 

reconeixement de competències professionals.  

9. Per a poder Col·laborar en el procediment d'avaluació i acreditació de les 

competències professionals, d'acord amb el desenvolupament de l'article 8 de la 

Llei Orgànica 5/2002, de 19 de juny, de les Qualificacions i de la Formació 

Professional. 
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