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INFORME D’IMPACTE DE GÈNERE
AGROALIMENTÀRIA VALÈNCIA 2025

DE

L’ESTRATÈGIA

0. FONAMENTACIÓ I OBJECTE DE L’INFORME
Títol del projecte: Estratègia Agroalimentària Municipal de València (EAM)
Fonamentació: En virtut de l'article 4bis de la Llei 9/2003 per a la igualtat de Dones i Homes de la
Generalitat Valenciana, tots els departaments i centres directius de les seues administracions
públiques han d'acompanyar al procediment d'elaboració d'avantprojectes de llei, projectes de
norma, plans o programes amb un Informe d'impacte de gènere d'aquestes, si existeix una
pertinència de gènere en aquestes.
Centre directiu emisor, objecte de l’informe i òrgan a que es remiteix: En resposta a aquests
requeriments la Delegació d’Agricultura, Alimentació Saludable i Horta de l’Ajuntament de
València, a través de la Fundació Assut, emet el present informe a fi d'avaluar l'impacte de gènere
que l’EAM poguera causar, i l'envia al Servici d’Igualtat i Polítiques Inclusives de l’Ajuntament de
València amb la finalitat que realitze les observacions pertinents i les remeta de nou a la Delegació
que subscriu per a la modificació i revisió de l’estratègia, si fóra necessari, a fi de garantir un
impacte de gènere positiu.
1. DESCRIPCIÓ GENERAL DEL PROJECTE
Context o àmbit d’actuació de l’estratègia
L’àmbit d’actuació és la ciutat de València i la seua àrea metropolitana, amb el territori municipal
que conforma l’Horta de València i l’Albufera, no obstant això, per a realitzar un abordatge del
sistema agroalimentari en el context d’un territori integral i complex com l’Horta és imprescindible
treballar paral·lelament l’escala supramunicipal i estatal.
Objectius generals del projecte
_Promoure la coordinació en matèria de polítiques agroalimentàries en l’àmbit local, autonòmic i
estatal.
_Avançar en la coherència de polítiques i programes d’agricultura i alimentació sostenible a escala
municipal.
_Construir un imaginari col·lectiu amb tots els agents del sistema agroalimentari sobre com
transitar cap a un model agroalimentari local socialment just i mediambientalment sostenible.
Objectius per a promoure la igualtat entre dones i homes
No esmentats específicament.
2. IDENTIFICACIÓ DE LA PERTINÈNCIA DE GÈNERE DE L’ESTRATÈGIA
En els últims anys l'Ajuntament de València, en resposta a les mobilitzacions socials al voltant de
la defensa del territori i la sobirania alimentària que venien articulant-se en el territori en l'última
dècada, ha anat progressivament desenvolupant una política agroalimentària dirigida a generar un
entorn alimentari més just, sostenible i saludable.
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L’EAM constitueix un avanç en aquesta direcció. No obstant això, si bé la producció i consum
d'aliments són un eix fonamental per al manteniment i reproducció d'una vida digna, les càrregues
desiguals que els treballs vinculats al conjunt del sistema agroalimentari comporten per a homes i
dones han sigut una qüestió desatesa.
La necessitat de revisar i incorporar la perspectiva de gènere com una qüestió transversal en l’EAM
sorgeix de l'estreta relació que manté la qüestió gènere al llarg de tota la cadena agroalimentària i
el paper desigual que juguen homes i dones en el repartiment de tasques diferenciades en
cadascuna de les baules d'aquesta cadena. En aquest sentit, resulta imprescindible revisar la
cadena agroalimentària en conjunt, és a dir, des de les fases de producció i transformació,
distribució i comercialització fins a l'alimentació i el consum com a última etapa de la cadena. Això
implica parar atenció, d'una banda, a qui, en quines condicions, com i on es produeixen,
comercialitzen i distribueixen els aliments i, d'una altra, significa també preguntar-se qui, on i com
assumeix la responsabilitat de garantir aquesta alimentació.
Cadascuna de les baules presenta desigualtats específiques i diferenciades, que malgrat
identificar-se en molts casos, no han sigut encara superades. Aquestes desigualtats tenen també
la seua expressió en la distribució de les càrregues vinculades als treballs englobats en l'economia
de cures i el rol fonamental que aquests juguen en el propi sosteniment de la cadena
agroalimentària, des de la producció fins al consum i l'alimentació, incloent ací l'organització dels
menús, la compra, el processament, el cuinar o la transmissió de valors, entre d’altres.
Se considera per tant, PERTINENT la redacció d’aquest informe d’impacte de gènere, que té com
a objectiu analitzar aquestes desigualtats al llarg de la cadena alimentària i avaluar de quina manera
l’Estratègia Agroalimentària de València, com a document guia de les polítiques agroalimentàries
de la ciutat, incideix en elles per a contribuir a superar-les, alhora que proposa millores en la mateixa
que caminen cap a una major justícia de gènere i democratització de les cures relacionades amb el
sistema alimentari.

3. MARC NORMATIU D’APLICACIÓ
La legislació vigent estableix els següents mandats relatius a assegurar la incorporació del principi
d'igualtat de gènere a través de la realització d’informes de gènere aplicables a les diferents
normes, projectes o programes que elaboren les administracions. i que per tant, són aplicables a
aquesta estratègia:
1_La principal normativa a Espanya sobre els informes d'impacte de gènere és:
▪ La Llei 30/2003, de 13 d'octubre, sobre mesures per a incorporar la valoració de l'impacte de gènere
en les disposicions normatives que elabore el Govern.
▪ Reial decret 1083/2009, de 3 de juliol, pel qual es regula la memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu.
Aquest Reial decret recull sobre l'impacte per raó de gènere que:
“Se analizarán y valorarán los resultados que se puedan seguir de la aprobación del
proyecto desde la perspectiva de la eliminación de desigualdades y de su contribución a la
consecución de los objetivos de igualdad de oportunidades y de trato entre mujeres y
hombres, a partir de los indicadores de situación de partida, de previsión de resultados y
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de previsión de impacto recogidos en la Guía Metodológica a que se refiere la disposición
adicional primera.”
És per aquesta raó que existeix la “Guia metodològica per a l'elaboració de la memòria de l'anàlisi
d'impacte normatiu” (2009), editada pel Ministeri d'Hisenda.
2_A més la Comunitat Valenciana té la seua pròpia normativa:
Primer, la Llei 9/2003 per a la igualtat de Dones i Homes de la Generalitat Valenciana on entre
els principis rectors de l'acció administrativa del seu article 4, inclou (Article 4 bis) “Informes
d'impacte de gènere” que estableix:
“Els projectes normatius hauran d'incorporar un informe d'impacte per raó de gènere que
s'elaborarà pel departament o centre directiu que proposa l'avantprojecte de llei projecte
de norma, pla o programa d'acord amb les instruccions i directrius que dicte l'òrgan
competent en la matèria, i haurà d'acompanyar la proposta des de l'inici del procés de
tramitació”.
A més, la Llei 4/2012, de 15 d'octubre, per la qual s'aprova la Carta de Drets Socials de la Comunitat
Valenciana i, després la Llei 6/2013, de 26 de desembre, de Pressupostos de la Generalitat, on
s'estableix l'obligació de l'elaboració d'informes d'impacte de gènere.
És per tant pertinent i necessària l’elaboració d’aquest informe de gènere de l’EAM.
Per a la valoració i avaluació de l’impacte de gènere d’aquesta estratègia es tindràn en compte els
marcs, mandats i suggerències de les normatives abans esmentades i, per suposat, de la Llei
Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones (estatal).
4. ANÁLISI DE GÈNERE DEL CONTEXT D’APLICACIÓ
4.1 Metodologia
El sistema agroalimentari de l’entorn metropolità de València -com qualsevol sistema
agroalimentari actual- és complexe i reposa en un territori vulnerable com és l’Horta. Per tal
d’abordar aquesta múltiple complexitat a l’anàlisi de les desigualtats de gènere que travessen
aquest sistema, s’ha considerat realitzar, d’una banda, una anàlisi d’aquelles desigualtats
transversals a tot el sistema i d’altra, de les desigualtats de gènere que afecten més
específicament a cadascuna de les baules de la cadena alimentària. Sent conscients que el conjunt
d’aquesta cadena abarca més àmbits, com ara la gestió del desperdici alimentari, i té en compte
altres complexitats, la necessitat de fer més senzill l’anàlisi ha fet que les baules de la cadena
alimentària considerades hagen sigut, en primera instància, la producció, la
distribució/comercialització i el consum-alimentació.
El conjunt de l’anàlisi de l’informe s’ha treballat a partir dels eixos de desigualtat proposats a la
“Guia de bones pràctiques en transversalitat de gènere en les polítiques públiques i pressupostos
de l’Ajuntament de València”. Per tant, s’ha analitzat com cadascú d’aquests eixos afecta i travessa
el gènere a les diferents baules de la cadena alimentària esmentades. Aquests eixos són:
_Presència / representació de dones en el sector d’anàlisi
_Participació i presa de decisions de dones en el sector d’anàlisi
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_Reproducció / superació d’estereotips de gènere sobre les dones en el sector d’anàlisi
_Accés i control de recursos per part de dones en el sector d’anàlisi

Posteriorment, s’ha valorat i avaluat de quina manera i en quin grau aquestes desigualtats de
gènere, tant transversals com específiques, identificades a l’anàlisi són abordades per l’EAM;
tenint en compte la capacitat d’acció i competències d’aquesta però incidint en la responsabilitat
d’abordar-les d’alguna manera acord a les seues possibilitats.
Aquesta valoració i avaluació s’ha realitzat d’una banda, a partir del marc normatiu comentat a
l’apartat 2, que remarca especialment l’aplicació de la transversalitat de gènere en les polítiques
públiques1. D’altra banda, a partir dels eixos de desigualtat esmentats, més propis de les
perspectives de la justícia de gènere i les polítiques d’igualtat. Però, a més, s’ha considerat
fonamental sumar a l’avaluació una perspectiva més ampla vinculada al concepte de
democratització de la cura, per tal d’abordar les tensions, contradiccions i desigualtats presents en
l’organització social de la cura, i que es considera la base per a treballar d’arrel les desigualtats
vinculades al gènere2.
Per últim, malgrat aquesta qüestió no ha pogut ser abordada en aquest treball, s’ha de continuar
obrint la perspectiva per a parar atenció a la interseccionalitat; als diferents eixos de desigualtat
que travessen les persones derivades de les característiques socioeconòmiques i culturals de les
persones, com ara la classe social, la racialització i/o el context de procedència, l’edat, l’orientació
sexual, la diversitat funcional, la religió..., i que es van superposant, agreujant les pròpies
conseqüències de la desigualtat derivades de cadascuna d’elles 3.
Per tal de justificar els eixos de desigualtat en funció del gènere que travessen cadascuna de les
baules de la cadena alimentària, s’ha treballat amb les dades desagregades per sexe disponibles
sobre la temàtica. Aquest recull de de dades s’ha realitzat, d’una banda, a partir de la informació
disponible a l’Informe d’Impacte de Gènere en els Pressupostos de la Generalitat Valenciana 2019,
basades en dades del Portal Estadístic de la Generalitat Valenciana (GVA). També, s’han utilitzat
dades del municipi de València recollides a l’Anuari estadístic de la ciutat de València 2019 i del
Cens Agrari de 2009. D’altra banda, en els casos de manca de dades autonòmiques o municipals,
s’han consultat dades estatals de l’Institut Nacional d’Estadística (INE). Per últim, es complementa

1

Article 15 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la igualtat efectiva d’homes i dones.

2

La democratització de la cura proposa un model de cura que modifique els desigualtats associades a la
provisió de cura mitjançant la reestructuració de les causes que generen les desigualtats i no simplement en
els efectes. Des d’aquest marc Exquerra i Manslila (2018) proposen treballar en quatres eixos, dos eixos
central i dos transversals que aborden el reconeixement i la redistribució. Així, els eixos centrals que proposen
són /1/ el reconeixement de la centralitat social de la cura i /2/ la socialització de la responsabilitat de la cura
vers l’àmbit comunitari, les administracions públiques i el sector privat. Els dos eixos transversals són /3/
Eliminació de la (mal)visió social de l’organització social de la cura des d’una perspectiva interseccional i /4/
l’apoderament personal, relacional i col·lectiu al voltant de l’organització social de la cura.
3

Aquests eixos de desigualtat prenen protagonisme de diverses maneres al llarg de les diferents baules de
la cadena agroalimentària, tant en el sector productiu com en la provisió de cures. Mentre que la provisió de
cura en el marc de les famílies es caracteritza per la feminització de les feines vinculades a l’alimentació i la
cura, la cura remunerada constitueix un sector feminitzat i racialitzat. De manera semblant, al sector productiu
trobem un augmentent de la diversitat d’origen conforme augmentat la precarietat de l’activitat i la seua
remuneració.
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la informació quantitativa amb referències de diversos estudis relacionades amb les temàtiques
abordades.
4.2 Desigualtats de gènere transversals a tota la cadena alimentària
En aquest apartat s’introdueixen aquelles desigualtats vinculades amb el gènere que creuen totes
les baules de la cadena alimentària i l’afecten de manera transversal, relacionades amb els eixos
de desigualtat nomenats a l’apartat 4.1. Als següents apartats s’aterren i justifiquen aquelles que
travessen específicament alguna de les baules en concret.
La presència o representació de dones en els diferents sectors de la cadena agroalimentària
analitzats continua sent desigual respecte a la representació o presència d’homes als mateixos
sectors. Aquesta presència desigual es comporta de manera diferent a cadascuna de les baules,
constituint una desigualtat per excés o per defecte segons la baula. En el cas del sector productiu
l’escassa presència de dones és molt significativa, mentre que en el cas de la indústria alimentària,
malgrat trobar menor presència de dones que homes aquesta diferència és molt menor que en el
cas del sector productiu. En el cas del consum i l’alimentació la desigualtat s’estructura al contrari,
i trobem una presència de dones encarregades de les feines necessàries per a l’alimentació, molt
major que d’homes. Aquesta última desigualtat és una manifestació de la divisió sexual del treball
i de la feminització de les tasques vinculades als treballs domèstics o de cura, com -per aquest cas
concret- la provisió d’aliments, la gestió o planificació de les economies familiars, etc. Es tracta de
feines imprescindibles per al sosteniment de la vida però que han sigut històricament
menyspreades i poc valorades socialment. Als apartats següents s’especifica més detalladament
com afecta als diferents sectors de la cadena alimentària.
En relació a la reproducció dels estereotips de gènere, i relacionat amb la divisió sexual del treball,
segons les dades de l’Enquesta d’Ús del Temps de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) del 2010
el temps mitjà diari que les dones dediquen al treball a la llar és de 4 hores i 29 minuts, mentre que
per al cas del homes aquesta xifra és de 2 hores i 32 minuts. Aquesta dedicació del temps mitjà que
les persones dediquen al treball de la llar és sempre superior en el cas de les dones amb
independència del tipus de llar. En el cas dels homes el temps mitjà dedicat a la llar es manté
relativament constant per a les diferents tipologies d’unitats familiars i sempre és semblant a la
quantitat de temps dedicada quan viuen soles, 2 hores i 23 minuts, augmentant a 2 hores i 34
minuts en el cas de parelles amb fills o sense fills. En canvi, en el cas de les dones aquest temps
s’incrementa tant al viure en parella, 4 hores i 37 minuts, com en tindre criatures, 4 hores i 45
minuts, en contrast amb les 3 hores i 38 minuts de dedicació mitjà en el cas de dones que viuen
soles. Al gràfic 1 s’observa aquest increment del temps mitjà dedicat per a cadascuna de les unitats
familiars.
A la diferència respecte al temps mitjà diàri dedicat al treball de la llar es suma la diferència
respecte a la quantitat d’hores setmanals mitjana de treball remunerat entre homes i dones, on
trobem, segons dades de l’INE 2016 que les dones dediquen 33,8h mentre que aquesta xifra es
situa en 39,7 hores per al cas dels homes.
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Gràfic 1. Us del temps d’homes i dones dins de la llar.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’Ús del Temps de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 2010.

Això es troba relacionat amb el fet que, segons aquestes mateixes dades, el 25,2 % de les dones
tinguen jornades parcials front el 7,9 % dels homes. Ambdues qüestions, el temps dedicat a les
cures i les jornades parcials, es troben íntimament relacionades amb la divisió sexual del treball
en l’organització familiar de les cures. En 2016 del total de persones contractades a jornada parcial,
el 18,6% van ser dones que especificaven com a motiu a cura de la xicalla o de persones adultes
malaltes, en situació de discapacitat o majors, i altres obligacions familiars i personals. En el cas
dels homes, només 1,8% del total de persones contractades a jornada parcial va al·legar aquest
motiu.

Quant a les dades d’ocupació en funció de la jornada laboral en el cas de la Comunitat
Valenciana respecte, trobem, a través del Portal Estadístic de la GVA, que al 2017 el 27,5% de
les dones valencianes treballaven a jornada parcial, i un 72,5 % ho feien a jornada completa .
Al comparar amb les dades dels homes s’observa que el percentatge de dones que treballen
a temps parcial (27,5%) és molt superior al dels homes (9%), (gràfic 2).

Gràfic 2. Percentatge de dones i homes ocupats per tipus de jornada.
Font: Portal estadístic de la GV, juny 2018. A través de l’Informe d’Impacte de Gènere en els Pressupostos
de la Generalitat Valenciana 2019.
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Així, s’estableix una relació dialèctica entre l’economia considerada productiva i l’àmbit del treball
de la llar i la cura familiar, de manera que la construcció social de la cura com a quelcom femení
promou la desigualtat de gènere al mercat laboral. Les pitjors condicions laborals de les dones
afavoreixen que sovint, en situacions de necessitat de cures familiars siguen les dones les que
reduisquen les hores de treball remunerat 4.
El pressupost “d’allò masculí” com a norma i l’assumpció d’aquest model, ha invisibilitzat, una
vegada més, la importància i el treball relacionat amb la cura. Aquest model equipara treball amb
ocupació segons el «model de proveïdor universal» 5. Des d’aquest plantejament la incorporació de
les dones al món laboral considerat productiu pel mercat no ha millorat els problemes associats a
la divisió sexual del treball. La incorporació ha mantés la centralitat de l’economia productiva,
remunerada, i la marginalitat dels treballs domèstics o de cures, no remunerats, sense incorporar
un replantejament de qui porta a terme les feines necessàries per al sosteniment de la vida i en
quines condicions tenen lloc. És a dir, tampoc ha qüestionat la identificació social dels gèneres en
aquesta divisió sexual del treball. Això s’ha traduït en un augment de la càrrega global de treball
de les dones, ja que s’incorporen al mercat laboral, però al mateix temps continuen sent
responsables del treball domèstic i de cura 6.
El tema de la cura és central en aquest treball degut a que l’alimentació és una de les necessitats
diàries bàsiques, i per tant, conforma una de les potes fonamentals del temps de cures diàries de
totes les persones, ja que totes necessitem alimentar-nos varies vegades al dia. I que per tant, la
responsabilitat de la provisió d’aliments i totes les seues tasques associades (gestió, planificació,
compra, cuina…) ha sigut una tasca històricament atribuida a les dones.
D’altra banda s’ha de tenir en compte que els diferents eixos de desigualtat que travessen les
persones -classe social, racialització, context de procedència, edat, orientació sexual, diversitat
funcional, religió...- intervenen en la divisió sexual del treball i en les formes en que l’organització
social de la cura es du a terme. Els eixos de desigualtat determinen formes desiguals de
distribució i accés de recursos socialment valorats, i això, comporta diferents estratègies
respecte a la cura, i respecte a la percepció mateixa d’aquest treball segons els recursos
disponibles. La mercantilització i/o privatització de gran part de les cures i/o treballs domèstics
condiciona aquestes qüestions, tant pel que fa a la percepció com a les pràctiques. L’adopció d’una
estratègia de cura o altra és, per tant, resultat tant dels recursos materials i temporals dels que
disposen les famílies com de la dimensió valorativa que se li atribueix a cada estratègia concreta
en cada grup social. L’escasesa de recursos materials, sovint es conjuga amb un augment de la
pressió social respecte a la necessitat d’assumir la cura que recau, una vegada més, sobre les
dones7.
Donat que el temps és limitat existeix una tensió implícita entre el temps de cura i el temps de
generació de rendes. La identificació social de la cura com quelcom inherentment femení, així com

4

Ezquerra, S. i Mansilla, E., (2018), “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de
la cura a la ciutat de Barcelona”, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
5

Frazer, N. (2015), “Fortunas del feminismo”, Madrid: Traficantes de sueños.
Ezquerra, S. i Mansilla, E., (2018), “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de
la cura a la ciutat de Barcelona”, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
6

7

Cano, T. 2018. "Los cuidados en la práctica. Clase social y estrategias familiares en el cuidado a mayores con
dependencias severas". Revista Internacional de Sociología 76(3):e103.
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la seua invisibilització i menyspreu, fomenten la discriminació laboral de les dones i la seua situació
de desavantatge en el mercat de treball en relació amb els homes, el que suposa, entre altres
coses, que es continue reproduint una bretxa salarial de gènere, i per tant, la feminització de la
pobresa i la precarietat 8.
Segons les dades del portal estadístic de la GV, les dones directores i gerents, tècniques i
professionals científiques i intel·lectuals i tècniques cobraven un 17,3% menys que els homes en el
mateix nivell professional; les professions classificades com a mitjanes (empleades comptables,
administratives, treballadores qualificades del sector agrícola o artesanes i treballadores
qualificades de les indústries manufactureres) rebien un 26,1% menys que els homes en el mateix
nivell professional; finalment, el tercer grup (classificació com a baixa) representa la bretxa salarial
més alta, ja que suposa una disminució del sou de les dones en contraposició als dels homes en un
37,8%, factor al qual s'ha d'afegir que es tracta de les professions més precàries en el món laboral.

Gràfic 3. Ganància mitjana anual per treballadores i treballadors segons l’ocupació
Font: Portal estadístic de la GV, juny 2018. A través de l’Informe d’Impacte de Gènere en els Pressupostos
de la Generalitat Valenciana 2019.

Altra de les conseqüències de la sobrecàrrega de responsabilitat al voltant de les tasques
relacionades amb la cura es materialitza en la salut física i emocional de les dones. El temps que
les persones, en aquest cas i principalment les dones, dediquen a treballs de cura, és temps que
no estan dedicant a altres activitats o interessos, ja siguen personal o professionals, i per tant,
sovint contribueixen a acréixer l’escletxa salarial, la precarietat laboral, problemes de salut i/o
autoestima...reproduint les desigualtats de gènere 9. A més, la responsabilitat i el pes d’haver de ser
la persona encarregada de proveïr aquesta cura i no poder o voler fer-lo també genera tensions i
estats de malestar cap a les dones, que reverteixen en la seua salut integral.

8

Ezquerra, S. i Mansilla, E., (2018), “Economia de les cures i política municipal: cap a una democratització de
la cura a la ciutat de Barcelona”, Barcelona, Ajuntament de Barcelona.
9

Molero Cortés, J., López García, D; Arroyo, L. (Eds.) 2018 Salud y Derecho a la Alimentación. Bienestar,
equidad y sostenibilidad a través de políticas alimentarias locales. Valladolid, España: Fundación Entretantos
y Red de Ciudades por la Agroecología.
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Pel que fa a la participació i presa de decisions de dones en els diferents sectors d’anàlisi també
es desigual; aquesta continua sent inferior en espais tradicionalment masculinitzats, com el sector
productiu, sobretot en espais formals de representació. No obstant això, trobem que existeix una
representació superior de dones que d’homes en espais menys formals vinculats a les cures, el
consum responsable o l’educació, degut a que són àmbits de decisió o opinió atrïbuits a l’esfera
reproductiva vinculada tradicionalment amb les dones.
Taula resum de les desigualtats transversals analitzades:
Presència de dones desigual en els diferents sectors de la cadena alimentària (divisió sexual
del treball)
Ús del temps desigual / Responsabilitats reproductives/de cures recaients en les dones
Infravalorització de la importància de les feinies vinculades a l'alimentació (com a part central
de les cures)
Desigual responsabilitat front a la cura entre homes i dones (manca de corresponsabilitat)
Dificultat de conciliació
Impacte sobre la salut dones de la sobrecàrrega abans esmentada (menys temps d'autocura,
desenvolupament personal,…)
Bretxa salarial de gènere i precarietat laboral
Desigual participació de dones en els diferents espais de representació vinculats a la temàtica

4.2.1 Desigualtats de gènere: producció i distribució
a) Presència / representació de dones
Al sector productiu trobem una forta masculinització (gràfic 4), que es reforça a l’imaginari
col·lectiu amb el protagonisme i la visibilitat de les tasques exclusivament vinculades a “estar al
camp”, com ara plantar, conrear, llaurar o collir, que conformen els estereotips masculinitzats de
llaurador, i que invisibilitzen altres tasques imprescindibles que generalment han estat realitzades
per dones (preparar i netejar verdura, fer manolls, dur l’administració i gestió del projecte, realitzar
les tasques de relació amb la clientela…) 10. D’altra banda al sector de la distribució, concretament
de distribució de fruita i verdura, trobem també una marcada divisió sexual del treball, on està
normalitzat que les dones realitzen els treballs relacionats amb encaixar, destriar i seleccionar, i
que els homes realitzen tasques de càrrega i descàrrega o maneig de maquinària, entre d’altres.
a.1 Masculinització del sector productiu (agrari, ramader, pesquer).
Segons dades del portal estadístic de la GV, la taxa d'ocupació de les dones valencianes en 2017
en tots els sectors ha sigut inferior a la dels homes en un 0,41%. Quant a la taxa d'ocupació de les
dones per sector econòmic en la Comunitat Valenciana en 2017 (gràfic 4), la tendència global no
10

Fariñas, S. (2016) “Dones rurals del País Valencià. Veus que parlen de treball invisible, ecodependència i
interdependència”, Perifèries: València.
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canvia en comparació amb 2016. El sector de l'agricultura conta amb un 20,84% de dones
ocupades, la qual cosa mostra també la poca presència de dones en sectors tradicionalment
masculinitzats.

Gràfic 4. Persones ocupades per sector econòmic i per sexe en 2017.
Font: Portal estadístic de la GV, juny 2018. A través de l’Informe d’Impacte de Gènere en els Pressupostos
de la Generalitat Valenciana 2019.

Total

% per
activitats

Homes

Homes %

Dones

Dones %

382.932

100,0

178.618

46,6

204.314

53,4

5.934

1,5

4.943

83,3

991

16,7

Indústria

14.259

3,7

9.816

68,8

4.443

31,2

Construcció

15.764

4,1

13.250

84,1

2.514

15,9

346.975

90,6

150.606

43,4

196.366

56,6

Total
Agricultura

Serveis

Taula 2. Persones ocupades per sector econòmic i per sexe en 2017.
Font: Elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i
Treball

Segons les dades de la Conselleria d’Economia Sostenible, Sectors Productius i Treball per als
diferents sectors econòmics, trobem que al sector agricultura és on es dóna una major desigualtat
en relació a la presència d’homes i dones (taula 2). Les dones representen només el 16,7% del total
de l’activitat agrària a nivell autonòmic. Si a més tenim en compte l’escàs pes que l’agricultura té
en relació al conjunt d’activitats econòmiques (1,5%), observem com la presència de dones en
aquest sector és extremadament reduïda.

a.2 Menor percentatges de dones a la indústria agroalimentària i divisió sexual respecte a
certes categories professionals vinculades a la distribució
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Segons l’Informe d’afiliacions agràries a la Seguretat Social mitja de la Conselleria d’Agricultura,
Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de 2019, la presència de
dones a la indústria alimentària és menor que la d’homes. En aquest sector el 55,6% de les
afiliacions es corresponen amb homes, mentre que el 44,4% amb dones. Les dades respecte
aquesta desigualtat són menors que per al cas del sector agrari on trobem que el 78% de les
afiliacions a la seguretat social són homes i només el 22% són dones. La situació de desigualtat a
la indústria alimentària a la Comunitat Valenciana també és menor que a l’Estat Espanyol, on aquest
percentatge es sitúa en un 36,3% de dones front a 63,7% d’homes.
A més, es donen importants diferències en el sector de la distribució entre homes i dones. Mentre
que per al cas de les dones, del total d’afiliacions al complex agroalimentari, un 53,3% treballen en
la indústria alimentària i un 46,7% en el sector primari, per al cas dels homes aquestes dades es
situen en un 28,6% que treballa en la indústria alimentària front al 71,4% que treballa al sector
agrari.
Comunitat Valenciana

Espanya

2018

2019

%
Variaci
ó

2018

%
Variació

COMPLEX
AGROALIMENTARI
HOMES
DONES
SECTOR AGRARI

115.722

115.540

-0,2

1.572.613 1.574.285

81.771
33.951
75.029

80.903
34.637
73.986

70%
30%
64%

-1,1
2,0
-1,4

993.797
580.488
1.135.427

63,1%
36,9%
72,1%

0,0
0,3
-0,7

HOMES
DONES
INDÚSTRIA
ALIMENTÀRIA
HOMES
DONES

58.858
16.171
40.693

57.794
16.192
41.554

78%
22%
36%

-1,8
0,1
2,1

993.911
578.702
1.143.66
8
728.010
415.659
428.945

723.378
412.049
438.858

63,7%
36,3%
27,9%

-0,6
-0,9
2,3

22.913
17.780

23.109
18.445

55,6%
44,4%

0,9
3,7

265.901
163.044

270.419
168.439

61,6%
38,4%

1,7
3,3

2019

0,1

Taula 1: Persones afiliades a la Seguretat Social en la Comunitat Valencia i l’estat espanyol (2018-2019)
Font: elaboració pròpia a partir de dades de la Conselleria d’Economia, Sectors Productius, Comerç i Treball i
la Conselleria d’Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica.

A més de la menor presència de dones al conjunt del sistema agroalimentari en general i a la
indústria alimentària en particular, dins d’aquesta indústria trobem que es dona una divisió sexual
del treball. En el cas dels magatzems vinculats a la indústria agroalimentària la major part de les
dones treballen d’encaixadores mentre que la major part dels homes ho fan de carretilleros. Com
veurem a l’apartat c.2 aquesta divisió sexual del treball perpetua la bretxa salarial entre homes i
dones.
Malgrat que des dels sindicats de treballadors i treballadores insisteixen en que els convenis
laborals relacionats amb la indústria agroalimentària, i especialment els magatzems agropecuaris,
tracten de revertir la divisió sexual d’activitats que tenen lloc en aquest sector, aquesta divisió
encara es manté de manera important actualment. Com veurem també a l’apartat c.2 les ofertes
de feina publicades en diferents plataformes públiques i privades reforcen aquesta divisió sexual
per activitats.
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Aquesta divisió sexual dins de la indústria agroalimentària també té conseqüències sobre la salut
de les dones. Segons un estudi de l’Institut de Seguretat i Salut Laboral de la Regió de Murcia sobre
malalties professionals múscul esquelètiques i accidents per sobreesforç, la major part dels
accidents registrats en aquest sentit, es corresponen a llocs de treball en els que existeix una
elevada càrrega física per manipulació manual de càrregues, postures forçades i moviments
repetitius. En aquest sentit els casos de sinistralitat entre encaixadores de fruita i verdura foren
molt més significatius (11%) que en el cas dels carretilleros (1,5%) 11.
A més, des d’una perspectiva interseccional seria important analitzar les dades també en relació a
la diversitats culturals i d’origen que trobem dins del sector i la relació amb la distribució per
activitats. Ja que sovint les ETTs utilitzen les condicions de vulnerabilitat, precarietat i forta
necessitat econòmica de les persones migrants per empitjorar les condicions laborals,
precaritzant encara més el sector i aquells col·lectius més vulnerables.

b) Reproducció / superació d’estereotips de gènere sobre les dones en el sector productiu
i distribució
L’escassa presència de dones al sector agrari, en comparació al nombre d’homes, d’acord a la
informació de les afiliacions agràries(taula 1) -apartat a.2- té diverses lectures. D’una banda,
malgrat existir una presència molt menor de dones que d’homes la informació que tenim es
correspon amb la d’aquelles dones que estan donades d’alta a la seguretat social, pel que aquesta
xifra invisibilitza gran quantitat de treball dut a terme tradicionalment per dones. Es tracta d’un
treball que ha estat històricament invisibilitzat i supeditat a un segon plànol en la mesura en que
el treball productiu que duien a terme les dones s’articulava amb tots els treballs domèstics i de
cures necessaris per a poder desenvolupar l’activitat agrària i la vida mateixa. Totes aquestes
feines han tingut, i encara tenen, una visió social negativa i un nul reconeixement, en termes
d’importància i valor simbòlic i/o econòmic.
La societat actual continua insistint en estereotips que associen el treball de cures amb les dones,
generant dinàmiques individuals, familiars i socials que reprodueixen aquesta qüestió i que resulta
complexe superar. Algunes d’aquestes dificultats tenen a veure en l’escàs repartiment de les
feines domèstiques i de cures dins de les llars. La incorporació massiva de les dones al món
laboral formal no ha anat acompanyada, fins a la data, d’una incorporació massiva d’homes a les
feines domèstiques i de cures, i el sistema agroalimentari no és una excepció en aquest sentit.
Els horaris i les jornades laborals al sector agrari, tant al sector productiu com a la indústria
agroalimentària, no tenen en consideració les necessitats vinculades amb la conciliació familiar.
Això comporta que en situacions de necessitat especial de cura, bé siga per criança o per tindre
altres persones a càrrec, la persona que acaba assumint aquesta feina no remunerada ni valorada
socialment, són les dones en major mesura que els homes. D’altra banda, també són escases les
propostes orientades cap a la democratització de les cures, en les que la responsabilitat de cura
puga ser compartida més enllà de les unitats familiars, per les administracions o altres estructures
comunitàries.
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Lara Guillém, B., Martínez García, A., Alarcón Henarejos, P. (2017), “Seguimiento y anàlisis de la investigación
de enfermedades profesionales músculo-esqueléticas y accidentes por sobre esfuerzo”, Instituto de
Seguridad y Salud Laboral, Servicio de Higiene Industrial y Salud Laboral, Área de Ergonomía y
Psicosociología, Región de Murcia.
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En el cas de la indústria alimentària i la distribució, a més, les ofertes de treball reforcen els rols i els
estereotips que articulen la divisió sexual del treball en aquesta indústria. Per al cas dels magatzem
de fruita les ofertes indiquen el gènere desitjat en relació a les feines de carretillers -homes- i
encaixadores -dones-. Aquesta diferència la trobem tant en buscadors genèrics d’internet -com
ara infojobs, milanuncios, etc.- com a les webs d’alguns ajuntaments.
c) Accés i control de recursos
c.1 Desigualtat en l’accés a la terra i altes de la Seguretat Social
Una de les qüestions clau en l’accés de recursos relacionades al sector productiu és l’accés i/o
tinença desigual a la terra entre homes i dones. En aquest fet cristalitzen molts del problemes i es
deriven altres desigualtats. Segons l’últim cens agrari de 2009, a nivell estatal només el 30,5% de
les explotacions són titularitat de dones i aquest percentatge disminueix lleugerament a mesura
que augmenta la superfície12.
Les dones representen formalment un terç de les persones que treballen a nivell estatal en les
explotacions agràries, però aquesta xifra, una vegada més, invisibilitza moltes feines no
reconegudes per falta de reconeixement jurídic, econòmic i social. En molts casos les dones
figuren a la categoria de “ajuda familiar” com a cònjuges malgrat compartir en molts casos les
feines agràries de les explotacions familiars. En aquests casos, la feina que les dones realitzen es
concep com “ajuda” i es vista com una extensió de les feines domèstiques i/o de cura. Les dones
que treballen en aquestes condicions es troben sense drets laborals o sanitaris per la seua
professió, i dependents, en molts casos, econòmicament de la parella i/o la unitat familiar.

Gràfic 5: Piràmide de titularitat de la terra per sexe i edat (estatal) Font: Soler C., en “La concentración de
tierras en España”, a partir del Cens Agrari 2009 (INE).

Per al cas valencià aquesta desigualtat s’apuntala encara més. Al terme municipal de València les
dones, a l’any 2009, eren titulars només del 28% del total d’explotacions del terme municipal,
mentre que els homes ho eren del 72% restant (taula 3). L’estructura de la propietat i la distribució
de parcel·les en el cas valencià es caracteritza per parcel·les relativament menudes (en

12

Soler C., (2014) “La concentració de tierras en España”. Revista Soberanía alimentaria. Biodiversidad y
culturas.
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comparació amb la mitja estatal) i molt distribuïdes pel territori. En aquest cas, en el conjunt de
l’Horta, més del 75% de les explotacions tenen menys de 3Ha i només el 5% supera les 10Ha. En
el cas del terme municipal de València el 80,5% de les explotacions té menys de 5 Ha i només 3,7%
de les explotacions supera les 20 Ha. D’altra banda, respecte al règim de tinença de la terra, el
80,6% està en propietat, el 13,5% en arrendament i el 5,9% en parceria o altres formes.
Amb agricultura i
ramaderia

Amb agricultura
sense ramaderia

Amb ramaderia
sense agricultura

Total

%

Nombre d’explotacions per persona física

Homes

< 25 anys

2

De 25 a 34 anys

8

De 35 a 44 anys

5

65

De 45 a 54 anys

1

121

De 55 a 64 anys

3

191

> 65 anys

5

340

1

Total

14

727

1

< 25 anys
De 25 a 34 anys

De 45 a 54 anys

72%

288

28%

3
1

21

De 35 a 44 anys

Dones

742

42

1

63

De 55 a 64 anys

118

> 65 anys

1

38

Total

3

285

Taula 3. Nombre d’explotacions de persones físiques segons edat i sexe, al terme municipal de València.
Font: Elaboració pròpia a partir del cens agrari de 2009.

En el cas de la persona responsable de l’explotació aquesta diferència s’acrecenta encara més
respecte al cas de la titularitat (taula 4). Mentre que per al cas de la titularitat la xifra es situava en
un 28% respecte al total, en el cas de la persona responsable de les explotacions, les dones
responsables d’explotacions únicament representen el 15% del total d’explotacions al terme
municipal de València.
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Total
Titular de la
explotación

De 35 a 54
años

≤ 34 años

De 55 a 64
años

> 64 años

1.030

-

-

-

-

-

-

-

-

No persona física

39

-

-

-

-

-

-

-

-

Varón

742

10

1,0%

Mujer

249

3

0,3%

1.030

27

2,6%

312 30,3%

277 26,9%

414 40,2%

Varón

875

24

2,3%

263 25,5%

233 22,6%

355 34,5%

Mujer

155

3

0,3%

Responsable de la
explotación

192 18,6%
64

49

6,2%

4,8%

194 18,8%
64

44

6,2%

4,3%

346 33,6%
118

11,5%

59

5,7%

Taula 4. Explotacions agrícoles segons edat i sexe de les persones titulars i responsables. 2009
Font: Cens Agrari 2009. Instituto Nacional de Estadística.

Pel que fa a la llei de titularitat compartida, Ley 35/2011 sobre titularidad compartida de las
explotaciones agrarias, ha tingut més una intenció recaudatòria que no d’equiparació de drets i
condicions laborals, ja que la llei busca primordialment augmentar el nombre de cotitzants al règim
especial de la seguretat social agraria. De manera que, amb freqüència, aquelles explotacions que
no poden incrementar les despeses continuen desproveïnt de drets i invisibilitzant en la dimensió
formal el treball de les dones.

Gràfic 6. Estat del Registre de Titularitat Compartida a data de 2019.
Font: Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació.

En total, des del 2011 únicament s’han inscrit 631 dones de les vora 300.000 que es calcula que
actualment treballen des de la categoria de “ajuda familiar” en tot l’estat espanyol. En el cas de la

17

Comunitat Valenciana únicament han sigut 12 les explotacions que s’han inscrit al règim de
titularitat compartida segons dades del Ministeris d’Agricultura, Pesca i Alimentació.
D’altra banda, les condicions laborals en les que sovint es troben les jornaleres o persones
contractades per a l’activitat agrària reforcen la precarietat econòmica i laboral. Actualment els
salaris establerts al conveni col·lectiu d’activitats agropecuàries no apleguen al Salari Mínim
Interprofessional (SMI). Des dels sindicats de treballadores i treballadors consideren que dels tres
convenis autonòmics del sector agrari, el d’activitats agropecuàries és el que més precaritza i
vulnera la situació de les persones treballadores. Els contractes per a aquest sector sovint es
gestionen a través d’ETTs que precaritzen encara més aquesta situació.
En definitiva, la tinença i gestió de la terra, el reconeixement del treball desenvolupat en les
explotacions agràries familiars per part de les dones, els drets jurídics, econòmics i socials
d’aquestes, així com les condicions laborals en les que es desenvolupa el treball agrari,
constitueixen eixos de desigualtat rellevants en els que es fa necessari parar atenció.
c.2 Les condicions laborals en l’àmbit de la distribució
En aquest apartat, malgrat considerar i incloure el conjunt del sector de distribució del sistema
agroalimentari, l’anàlisi se centra fonamentalment en sector de la distribució vinculat a l’exportació
de fruita i verdura i especialment al sector citrícola. Es tracta d’una de les activitats amb més
presència dins de l’àmbit de la distribució alimentària valenciana i on més es visibilitiza la divisió
sexual del treball, així com algunes situacions d’explotació i/o irregularitats. Com moltes de les
baules del sistema agroalimentari, aquesta qüestió excedeix les competències municipals,
administrativa i territorialment. Encara així, l’anàlisi de les desigualtats en aquest àmbit pot donar
claus en les que incidir per transformar-les.
Com s’ha comentat a l’apartat a.2 les feines vinculades a la selecció i encaix dels cítrics han sigut
una tasca històricament feminitzada, mentre que les feines relacionades amb la conducció de la
carretilla, han patit el procés contrari, configurant-se com feines masculinitzades. Aquesta
diferenciació per sexes no es corresponen en igualtat de salaris (taula 5). Encara que la diferència
entre uns i altres no és excessivament significativa, el salari corresponent a la feina de conducció
de carretilles -desenvolupada per homes- és major que les feines d’encaixar i triar desenvolupades per dones-. Aquest fet perpetua la bretxa salarial entre homes i dones i genera
un vincle entre els motius econòmics de rendibilitat del cost de mà d’obra i les causes que
reprodueixen i/o reforcen aquesta divisió sexual del treball i la bretxa salarial que l’acompanya 13.

13

Domingo, C. (1993) "El trabajo de las mujeres en el sistema citrícola valenciano". Quaderns de geografia
53 (pg.85-109)
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Taula 5: Taula salarial 2018-2019, conveni col·lectiu de manipulat i envasat de cítrics Grup III
(València, Castelló i Alacant). Font: CCOO indústria

El treball en els magatzem de cítrics, a més comporta condicions específiques vinculades a la
temporalitat de la collita que condicionen també les condicions laborals als magatzems. Es tracta
de campanyes intensives en les que l’exigència de flexibilitat i disponibilitat apareixen com
qüestions intrínseques de la feina, i en les que les jornades poden allargar-se fins les 10-12 hores al
dia en temporada alta. Dins de la temporada, a més, es poden donar pics de més i menys feina,
qüestió que genera incertesa i precarietat sobre les contractacions.
En aquest sector existeixen dues figures de contractació, persones eventuals i personal fixesdiscontinues. Les contractacions es fan per ordre de cridament, és a dir, segons antiguitat del
personal fix-discontinu i quan aquest ja ha sigut contractat s’augmenta amb personal eventual.
Com que els mesos de contracte i, per tant, de cotització a la seguretat social depenen de la
temporada, la majoria de les persones han de buscar diverses estratègies per completar les rendes
i/o les cotitzacions. En molts casos pot ser amb prestacions per desocupació i en altres amb feines
complementàries. En aquestes situacions l’organització domèstica queda supeditada als pics de
les campanyes14.
Malgrat quedar arreplegat en els convenis el dret a baixes laborals, aquest és un dels punt més
conflictius i amb freqüencia inivisibitzat. En aquest sentit falta informació sobre baixes en general
i sobre baixes de maternitat i paternitat als mesos de campanyes en particular. En el cas del
personal eventual, resulta difícil demostrar si existeix o no una relació entre embarassos i no
contractacions, ja que no hi ha obligació de contractació -les empreses poden cridar o no als
eventuals que consideren- ni informació al respecte.
Aquests fets s'accentuen en el últims anys amb l’augment de contractes a través ETTs. Segons un
informe de CCOO de de l’any 2014, en eixe any el 84% dels contractes agrícoles es van realitzar
mitjançant una ETT15. Les ETTs s’han aprofitat de la conjuntura per imposar pitjors condicions a les
persones més vulnerables econòmica i socialment, com ara les persones migrants que necessiten
regularitzar la seua situació. L’externalització de les contractacions a ETTs dificulta el control i la
supervisió del compliment dels convenis col·lectius per part de les administracions i/o sindicats.

14

Domingo, C. (1993) "El trabajo de las mujeres en el sistema citrícola valenciano". Quaderns de geografia
53 (pg.85-109)
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https://www.pv.ccoo.es/noticia:103155--&opc_id=9241e762cc2bd8af5264ae0e5e753523
https://www.pv.ccoo.es/noticia:103175--&opc_id=9241e762cc2bd8af5264ae0e5e753523
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A més, la reforma laboral de 2012 ha comportat un augment de la precarització del sector al
possibilitar a les empreses despenjar-se dels convenis col·lectius a través de convenis d’empresa.
Aquesta última reforma laboral va introduir la possibilitat a les empreses que el conveni d’empresa
empitjorara les condicions laborals recollides al conveni col·lectiu. En el cas de les empreses que
han elaborat els seus propis convenis aquests suposen una baixada del salari al volant del 25-35%
respecte a les taules salarials corresponents al conveni col·lectiu. Segons dades de CCOO els
convenis d’empresa prevalen els salaris a destall i/o reduccions importants de la base i l’eliminació
dels complements o pluses, com ara els desplaçaments o el plus salarial del treball en caps de
setmana o festius. En alguns casos les baixades salarials establertes pels convenis d’empresa
situen els salaries un 30% per baix del Salari Mínim Professional. En altres casos les modificacions
del conveni afecten també a l’ordre de cridament, passant del cridament per antiguitat al
cridament per productivitat. Aquest últim punt precaritza especialment les dones més grans.
La divisió sexual del treball dins del sector de la indústria alimentària, lligada a una diferència
salarial, així com l'empitjorament i precarització de les condicions laborals fruit dels convenis
d’empresa actuals, són algunes de les qüestions primordials a través de les que s’estructuren els
eixos de desigualtat en funció al gènere, però també a la classe, l’edat i/o la procedència.

d) Participació i presa de decisions de dones en el sector productiu i de distribució
d.1 Escassa participació i/o representació de les dones en els òrgans de representació del sector
productiu i distribució
Les desigualtats en quant a participació i presa de decisions entre homes i dones s’evidencien al
llarg de les diferents estructures de gestió, decisió i representació. Així, no hi ha cap dona Síndica
de cap comunitat de regants, i per tant cap dona participa del Tribunal de les Aigües. A les
comunitats de regant hi ha dones comuneres, bé aquelles que són llauradores professionals o a
temps parcial, bé aquelles que mantenen les terres i l’aigua al seu nom encara que no siguen elles
les responsables de l’explotació ni qui les treballa. Malgrat això, les dones no formen part
actualment del espais de representació vinculats a les comunitats de regants. De la mateixa
manera, encara que les dones també formen part de les organitzacions agràries, aquestes ocupen
puestos de representació en menor mesura que els homes també en aquesta esfera. El cas de les
comunitats de pesca o la Junta de Desaigüe son altres exemples en aquest sentit. La Junta de
Síndics del Agrari Consell Agrari Municipal (CAM)o el mateix Consell Alimentari Municipal (CALM),
malgrat ser espais de consulta i participació municipals, també reprodueixen aquesta situació. En
el cas del CAM del total de les 25 entitats representades, només participa una dona. El CALM de
les 41 entitats totals representades, un 34,1% de les persones participants són dones i un 63,4%
d’homes en la representació titular. Aquest percentatge puja lleugerament en els càrrecs de
representació suplent, sent un 43,9% de dones i un 53,7% d’homes16.
En referència als espais de les organitzacions professionals agràries o sindicats que treballen al
territori valencià trobem la mateixa situació, una manca considerable de representació femenina
en els càrrecs de presa de decisions a les Comissions Executives (gràfic 7), i cap representació en
les presidències o secretaries generals.

16

Font: elaboració pròpia a partir dels llistats de representació del CALM publicades. Contabilitzant que manca
un lloc de representació per designar.
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Gràfic 7. Representació d’homes i dones en càrrecs de representació als diferents sindicats agraris.
Font: elaboració pròpia a partir de les dades publicades per les organitzacions (2020)

Pel que fa a les cooperatives -la majoria fora del terme i l’àmbit municipal-, encara és molt inferior
el nombre de dones respecte a homes que formen part de les Juntes Rectores d’aquestes. A
diferència de les comunitats de regants, ací trobem, en molts casos, una recent incorporació de
dones en la Juntes Rectores. Es tracta d’un procés recent en la majoria dels casos, que encara no
reverteix la situació de desigualtat però que cal tenir en compte i potenciar. La situació entre
cooperatives, en aquest sentit, és molt diferent, mentre que la cooperativa de Pego va ser pionera
a nivell estatal treballant a favor de la igualtat, moltes altres cooperatives acaben d’incorporar a la
seua Junta Rectora una dona per primera vegada en la història de la cooperativa. En molts casos
les dones que formen part d’aquestes estructures consideren que l’accés resulta difícil per a
moltes d’elles perquè sovint trobem reticències per part dels homes per poder compartir aquests
espais de poder i representació. Consideren que la menor presència de dones al camp i la
invisibilitat de les que estan, així com la falta de reconeixement agreugen aquesta desigualtat.

4.2.2 Desigualtats de gènere: el consum i l’alimentació
a+b) Presència / representació de dones i Reproducció / superació d’estereotips de gènere
sobre les dones
a.4 Feminització de les tasques vinculades amb l'alimentació (planificació, gestió, comprar,
cuinar...) / b.5 Responsabilitats vinculades a les feines domèstiques i treball de cures vinculat a
l’alimentació
L’alimentació constitueix un treball englobat dins del treball de cures, ja que respon a la provisió de
benestar físic, psíquic i emocional de les persones 17. Així mateix, l’alimentació constitueix un fet
social total i s’articula en múltiples dimensions de la vida individual i col·lectiva de les persones. En
aquest sentit l’alimentació juga un paper clau respecte a la salut, la socialització, el plaer vinculat al
gust, la cultura gastronòmica i els vincles amb el territori, entre altres.

17

Comas d’Argemir, (2000), “Mujeres, familia y estado del bienestar”, en del Valle, T. (ed.) Perspectivas
feministas desde la antropología social, Barcelona: Ariel, 2000, pp. 187-204.
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El vincle entre salut i alimentació, malgrat vindre de lluny, cada cop s’evidència més a través dels
impactes que determinats aliments o formes d’alimentació tenen en els individus, així com en la
creixent proporció d’intoleràncies i/o al·lèrgies, l’increment de l’obesitat i els problemes associat a
la mateixa... Aquestes dues qüestions, íntimament entrellaçades, han sigut històricament una
responsabilitat feminitzada en la mesura en que s’ubiquen dins de l’esfera de la cura.
L’OMS, en un informe de 1997, apuntava que perquè una població fora sana havia de complir una
sèrie de requisits entre els que esmentava la pau, l’habitatge, l’educació social, la seguretat social,
l’alimentació, les relacions socials, els ingressos econòmics, l’apoderament de les dones,
ecosistemes estables, l’ús de recursos sostenibles, la justicia social, respecte pels drets humans i
equitat18. Des de l’elaboració d’aquest informe fins al moment són moltes les qüestions no resoltes
en l’abordatge de la salut de les poblacions. Però en el context d’aquest treball resulta
especialment alarmant la diferència de gènere relativa als temps vinculats a la responsabilitat
d’alimentar, ja que en aquesta qüestió es creu l’alimentació en si mateixa, l’apoderament de les
dones, la justícia social i el repartiment de temps i recursos.
Segons l’Enquesta Nacional de Condicions de Treball de l’Institut Nacional de Seguretat i Higiene
en el Treball de 2015, recollida per l’INE 19, realitzada a persones ocupades per analitzar l’ús del
temps i la conciliació treball-família, un 77,5% de les dones entrevistades realitzen diàriament
treballs no remunerats agrupats com cuinar i altres feines domèstiques versus un 32,9% en el cas
dels homes. L’Enquesta d’Ús del Temps de 2010 de l’INE desglossava les activitats culinàries
d’altres activitats domèstiques. En aquest cas, el 46,4% del homes afirmaven realitzar aquest tipus
d’activitats diàriament enfront del 80,5% de les dones, a més mentre aquestes dedicaven un
temps mitjà diari de 1 hora i 44 minuts, els homes dedicaven 55 minuts (veure taula 6).

HOMES
%
de persones
que fan aquesta
activitat
diariament

Temps
mitjà diari
(hores,
minuts)

%
de persones
que fan aquesta
activitat
diariament

Temps
mitjà diari
(hores,
minuts)

74,7

2,32

91,9

4,29

5,2

1.22

15,3

1,27

Activitats culinàries

46,4

0,55

80,5

1,44

Manteniment de la llar

31,8

0,53

64,2

1,17

Confecció i cura de la roba

3,9

0,35

34,0

1,8

Jardineria i cura dels animals

15,7

0,54

10,7

1,8

Construcció i reparacions

5,2

1,51

1,2

1,22

Llar i família (genèric)
Activitats de la llar
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OMS (1997) “Declaración de Yakarta sobre la Promoción de la Salud en el Siglo XX”.
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Encuesta Nacional de Condiciones de Trabajo. 6ª EWCS. 2015. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene
en el Trabajo
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Compres i serveis

31,6

1,4

47,2

1,7

Gestions de la llar

2,4

0,57

1,9

0,46

Cura de les criatures

16,7

1,46

22,2

2,22

Ajuda a adults membres de la llar

2,5

1,41

3,8

1,40

Taula 6: Temps dedicat a activitats domèstiques per sexes
Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’Enquesta d’Ús del Temps de
l’Institut Nacional d’Estadística (INE) 2010.

Els treballs o les activitats vinculades amb l’alimentació no responen únicament a l’execució de les
feines en si mateixa, sinó que comporta el pes i la responsabilitat de pensar i planificar aquestes
feines.
Des de perspectives agroecològiques i/o des d’iniciatives que posen el focus en l’articulació de les
dimensions alimentació-salut-territori, a través de la sostenibilitat social, econòmica i ambiental
del sistema agroalimentari, en el seu conjunt, es fa necessari parar atenció a totes aquestes
qüestions: la divisió sexual del treball, la diferència respecte als temps i les responsabilitats
necessaris per a la provisió de la cura així com qui assumeix aquestes tasques, les condicions
d’accés als recursos, el paper de la cura i dels treballs no remunerats en el sosteniment de la vida.
b.6 Estereotips de gènere, la salut i el cos.
La pressió sociocultural que s’imposa sobre els cossos de les dones, a través d’uns cànons de
bellesa estrictes, que deixen fora a moltes dones, i una imatge estereotipada sobre els cossos
ideals, comporta importants conseqüències sobre la salut de les dones. Conseqüències, malalties,
que sovint van lligades a l’alimentació o més bé als trastorns de l’alimentació com l'anorèxia i la
bulímia.
Les dades reflecteixen un increment constant d’aquest tipus de trastorns, que pateixen en major
grau les adolescents i on el 90% de les persones diagnosticades són dones20. Però a banda dels
casos diagnosticats relacionats amb els trastorns alimentaris, un 90% de les dones adultes
manifesta desig per perdre pes i el 40% de les xiquetes des dels 9-10 anys està fent dieta21.
Aquesta pressió respecte als canons i els estereotips es vehicula amb la preocupació per
l’alimentació saludable i la salut com a proveïdora de cura. A través del model alimentari es
configura també la salut física i psíquica de les persones.

20

Muruaga, S., «Una perspectiva feminista sobre la anorexia nerviosa», www.elplural.com, 2016. [En línea].
Disponible en: https://tribunafeminista.elplural.com/2016/08/una-perspectiva-feminista-sobre-l-anorexianerviosa/.
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Álvarez Vispo, I. (2018), “La salud y la alimentación desde la mirada feminista”. En Molero Cortés, J.; López
García, D; Arroyo, L. (Eds.) (2018) Salud y Derecho a la Alimentación. Bienestar, equidad y sostenibilidad a
través de políticas alimentarias locales. Valladolid,España: Fundación Entretantos y Red de Ciudades por la
Agroecología.
23

c) Accés i control de recursos
Com s’ha esmentat abans, el temps que les persones, en aquest cas i principalment les dones,
dediquen a treballs de cura, és temps que no estan dedicant a altres activitats o interessos, ja
siguen personal o professionals, i per tant, sovint contribueixen a acréixer l’escletxa salarial, la
precarietat laboral, problemes de salut i/o autoestima... De manera que els canvis o les
transformacions socials relatives a pràctiques alimentàries més saludables, sostenibles i justes
amb l’entorn han d’anar de la mà de transformacions orientades a la redistribució, la
corresponsabilitat i la socialització de les cures, perquè no acaben suposant una dedicació extra
per a qui ja està assumint en gran mesura la responsabilitat d’alimentar i per avançar en la
transversalitat de les polítiques d’igualtat.
Així mateix, tal com per al cas de la cura i el treball domèstic en conjunt, en el cas de l’alimentació
el gènere, la classe, l’origen, el barri... s’entrellacen per configurar les estratègies i l’organització
social d’allò vinculat amb el menjar. La configuració de la dieta - una dieta saludable- i de les
pràctiques individuals i col·lectives associades al menjar no depenen soles de que mengem -encara
que això siga molt important- sinó de com mengem, com ens proveïm d’aliments i com els cuinem.
La disponibilitat de recursos materials i temporals, una vegada més resulta clau en la configuració
de la l’alimentació. En aquest cas no es tracta soles dels recursos materials de les diferents unitats
familiars, sinó també de les possibilitats de provisió existents als diferents barris, quins comerços
i quina oferta trobem, quins preus, quins horaris... De fet, una de les qüestions que està constatantse en els últims anys en la relació alimentació-classe social, és l’increment de l’obesitat en les
classes socials més baixes en contrast amb la reducció d’aquest problema en la resta de classes,
configurant una de les principals formes de desigualtat alimentària i constituint la manifestació
moderna de la pobresa22.
En un context en que el treball assalariat suposa cada cop més hores fora de casa per al conjunt de
les persones adultes que configuren les unitats familiars, però en el que la corresponsabilitat no
s’ha assolit i en el que la responsabilitat de la cura és una qüestió privatitzada, els temps per
organitzar, comprar, cuinar i gaudir dels menjar es redueix. Els aliments precuinats, congelats i/o
instantanis augmenten, tant per comoditat com per falta de temps. El menyspreu o despreci cap
al treball domèstic en general sumat al domini simbòlic i material de l’esfera pública i el treball
assalariat, s’ha traduït en un procés d’industrialització de l’alimentació domèstica23. Gran part del
temps es dedica al treball productiu i amb freqüència el menjar casolà, -associat no només a la cura
vinculada amb l’alimentació sinó a la salut i la transmissió de la cultura- implica una càrrega i una
responsabilitat emocional per a les dones. En aquesta paradoxa s’entrellacen els discursos d’allò
saludable amb pràctiques poc saludables per a les dones.
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Molero Cortés, J.; López García, D; Arroyo, L. (Eds.) (2018) Salud y Derecho a la Alimentación. Bienestar, equidad y
sostenibilidad a través de políticas alimentarias locales. Valladolid, España: Fundación Entretantos y Red de Ciudades por la
Agroecología.
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Soler Montiel i Pérez Neira, (2014)
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d) Participació i presa de decisions de dones
d.3 Superior participació i implicació de les dones en els espais de representació, gestió i decisió
vinculats a educació, cures i criança (AMPES, consells escolars...)
Una de les qüestions en que s’ha insistit al llarg del document és que les desigualtats de gènere
identificades esdevenen tant per excés de presència i/o participació com per defecte. Mentre que
per al cas dels sectors productius prima el defecte i l’escassa presència i participació de dones, per
al cas de les feines vinculades amb l’alimentació, el problema es manifesta per excés de càrrega,
presència i participació.
En el cas de la participació en espais de representació i/o presa de decisions, trobem que per al cas
d’espais vinculats amb la cura i/o la criança la proporció de dones que participen en comparació a
homes és molt elevada. Així, per al cas de les AMPEs, segons l’estudi “Las AMPAS en el sistema
escolar: Cómo son, qué necesitan y en qué creen” la participació d’homes i dones és
desproporcionada, ja que el 80% de les persones que hi participen són dones i únicament el 20%
de la seua configuració són homes. El pes de la criança i de l’educació continua recaient en gran
mesura en les dones24. La reproducció de la divisió sexual del treball s’assenta, com ja s’ha exposat,
en vells patrons de masculinitat i feminitat que adjudiquen els treballs de cura amb les dones, i amb
un mercat laboral que penalitza les dones -especialment les dones-mares- contribuint a aprofundir
processos com la feminització de la pobresa o la precarietat en diferents moments del cicle vital 25.
Altra de les qüestions al voltant de la participació que es desprèn de l’estudi és la baixa participació
total, respecte al total de mares i pares d’alumnat de les l’escola que formen part activament de les
AMPEs. En aquest sentit s’apunta com a causa principal la dificultat que mares i pares troben a
l’hora de compaginar la seua participació en l’escola amb la vida laboral. En molts casos el fet que
siguen les dones les que en major mesura tenen jornades laborals parcials i/o flexibles facilita que
siguen aquestes les que participen en AMPEs i Consells Escolars. En el cas de les AMPEs, a més,
es tracta d’una representació voluntària i precaritzada, ja que el mateix estudi apunta la falta de
recursos generalitzada en la que es troben aquestes associacions.
El fet d’incloure en l’anàlisi dels eixos de desigualtat la participació de les dones en els espais
educatius, radica, no soles en el rol que juguen com a educadores-cuidadores en sí mateixa, sinó
també en la relació que aquest fet estableix, una vegada més, amb l’alimentació. Les decisions
relacionades amb els menjadors escolars, per tant, recauen en major mesura en les dones, ja que
són les que participen desproporcionadament en les AMPEs i consell escolars. Al mateix temps
que els menjadors escolars configuren un dels pocs espais de socialització de la cura vinculada al
menjar -en tant que la responsabilitat d’alimentar ix de l’espai domèstic-familiar-, la participació i
presa de decisions relacionades amb aquesta continua fortament feminitzada.
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4.3 Conclusions
A aquestes altures de l’informe és imprescindible puntualitzar que moltes de les qüestions
abordades als diferents eixos de desigualtat analitzats al llarg del document i que travessen tot el
sistema agroalimentari, excedeixen les competències municipals i de l’EAM mateixa, tant a nivell
administratiu com territorial. Malgrat això, és pertinent el seu abordatge en un informe d’impacte
de gènere que analitza una estratègia de polítiques públiques agroalimentàries que d’una manera
o altra es veu afectada directa o indirectament per aquestes qüestions estructurals de desigualtat
de gènere. És per això que es considera fonamental evidenciar-les i justificar-les per tindre en
compte de quina manera i en quina mesura és possible incidir per a contribuir a transformar-les i
superar-les, adaptant les propostes, programes i accions als nivells de competències que siguen
possible assolir des de l’EAM.
Les formes en que les desigualtats de gènere es manifesten dins del sistema agroalimentari varien
i els problemes i/o necessitats que es deriven d’aquestes ho fan amb elles. Mentre que una de les
desigualtats estructurals primordials al sector productiu és l'escassa presència i participació de
dones, en el cas de l’alimentació el problema es manifesta de manera contrària. Ambdós són cares
d’una mateixa moneda, la divisió sexual del treball i la feminització social de les cures. La precarietat
laboral al sector agrari i a la indústria agroalimentària formen part d’aquestes desigualtat i les
qüestions/pressions socioculturals s’insereixen en les pressions del mercat global o les
estructures macroeconòmiques que condicionen en part la precarietat laboral, en un context de
globalització econòmica en el que s’aguditzen les desigualtats socioeconòmiques. La propietat,
tinença i gestió de la terra, els convenis col·lectius, les diferències salarials, així com la invisibilitat
de les dones dins del sector agrari són algunes de les qüestions clau que deuen abordar-se per
superar les principals desigualtats en clau de gènere. Encara que no hem de perdre de vista que en
aquest sector les desigualtats per classe, procedència i/o edat són molt significatives i seria
necessari un estudi en profunditat.
Davant totes aquestes desigualtats analitzades en clau de justícia de gènere el plantejament per a
superar-les no passa únicament per plantejaments que articulen la igualtat primordialment a
través del reconeixement del paper de les dones en el sistema alimentari. Aquests plantejaments
han sigut, sovint, criticats per associar-se al perill que puga respondre a conceptes essencialistes i
naturalitzadors d’una feminitat orientada a la reproducció social, que no té en compte les
condicions socioeconòmiques i culturals que configueren la provisió de cura i estructuren les
desigualtats de gènere, econòmiques, d’edat...
En aquest sentit, més enllà dels processos de reconeixement que s’han de dur a terme, és
necessari articular plantejaments i perspectives de redistribució i/o de democratització de la cura
esmentats a l’inici, que assenyalen les causes estructurals de les desigualtats i que proposen
canvis per superar-les. Des d’una perspectiva de la democratització de la cura, la superació de les
desigualtat passa perquè la cura siga responsabilitat prioritària tant dels homes com de les dones
i que puga ser assumida per múltiples actors socials, a través de diversos vincles socials, a
diferents espais físics i institucionals, atenent a les diferents necessitats i estratègies dels
diferents grups socials. Més, quan ens trobem en, el que s’ha anomenat, “crisi de les cures” que
posa de manifest les dificultats del sistema econòmic i social per garantir el benestar -i amb això
les cures i l’alimentació com a part de les mateixes-, d’amplis sectors de la població. L’envelliment
demogràfic de les últimes dècades, la incorporació de les dones al món laboral, els models familiars
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no tradicionals i l’aprofundiment de les polítques neoliberals són alguns dels elements que
intervenen en aquest fenomen26.
És per això que l’EAM s’ha volgut revisar transversalment, malgrat la seua complexitat, amb
aquesta doble perspectiva de justícia de gènere i democratització de les cures al llarg de la
cadena alimentària (anomenat enfocament integral als següents apartats). La presència de
xarxes d’intercanvi i suport col·lectives, el nivell i diversitat d’(auto)organització i associació de les
persones al llarg de la cadena, l’existència de polítiques específiques de redistribució i
corresponsabilitat per l’accés a una alimentació sana i saludable tant a nivell privat (llars), com
públic o comunitari, així com la disponibilitat d’espais per a fomentar-les o la consciència social
sobre la dimensió de l’importància central de l’alimentació i la producció d’aliments, entre d’altres,
seràn qüestions clau a revisar i treballar per incloure aquesta perspectiva en l’EAM.
En definitiva, des d’aquesta perspectiva, les polítiques alimentàries, les polítiques de salut pública
i les polítiques d’igualtat deurien d’articular-se en estratègies i/o iniciatives compartides que
treballaren des d’una visió de redistribució i justícia social, no soles en l’interior de les famílies, sinó
també a les xarxes veïnals i/o col·lectives, als barris i a les institucions.
Taula resum de les desigultats analitzades al llarg de la cadena alimentària:

EIXOS DE DESIGUALTAT

DESIGUALTATS EXISTENTS AL LLARG DE LA CADENA

EIXOS TRANSVERSALS A
TOTA LA CADENA

PRESÈNCIA/
REPRESENTACIÓ

a.1 Presència de dones desigual en els diferents sectors de la
cadena alimentària (divisió sexual del treball)

REPRODUCCIÓ/SUPERACIÓ
b.1 Ús del temps desigual / Responsabilitats reproductives/de cures
D'ESTEREOTIPS/ROLS DE
recaients en les dones
GÈNERE
b.2 Infravalorització de la importància de les tasques vinculades a
l'alimentació (com a part central de les cures)
b.3 Desigual responsabilitat front a la cura entre homes i dones
(manca de corresponsabilitat)
b.4 Dificultat de conciliació
b.5 Impacte sobre la salut personal i emocional de les dones per la
sobrecàrrega de responsabilitat (menys temps d'autocura,
desenvolupament personal,…)

ACCÉS/CONTROL
RECURSOS

c.1 Bretxa salarial de gènere i precarietat laboral

PARTICIPACIÓ/PRESA DE
DECISIONS

d. 1 Desigual participació de dones en els diferents espais de
representació vinculats a la temàtica

A)
PRESÈNCIA/REPRESENTACIÓ

PRODUCCIÓ

a.2 Masculinització del sector / invisibilització del paper de les dones
productores
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DISTRIBUCIÓ

a.3 Divisió sexual respecte a categories professionals (p.ex.
encaixadores -dones-, carretilleros -homes-)

CONSUM/ALIMENTACIÓ

a.4 Feminització de les tasques vinculades amb l'alimentació
(planificació, gestió, comprar, cuinar)

B)
REPRODUCCIÓ/SUPERACIÓ
D'ESTEREOTIPS/ROLS DE
GÈNERE

PRODUCCIÓ

b.1 Escassa visibilitat de les dones productores en el sector
b.2 Falta de reconeixement/valoració de tasques invisibilitzades
associades històricament amb rols femenins
b.3 Dificultat de conciliació major en el sector per la dinàmica de
l'activitat que comporta horaris contraris a la mateixa

DISTRIBUCIÓ
CONSUM/ALIMENTACIÓ

b.4 Divisió sexual del treball en espais de distribució
b.5 Responsabilitats reproductives/de cures, vinculades amb
l'alimentació, recaients principalment en dones (planificació, gestió,
comprar, cuinar)
b.6 Estereotips de gènere vinculats als cànons de bellesa, la salut i
el cos.

C)
ACCÉS/CONTROL RECURSOS

PRODUCCIÓ

c.1 Desigualtats en l'accés a la terra/titularitat
c.1 Manca de condicions laborals dignes: quantitat d'altes SS inferior
en dones, drets laborals, precarietat de les feines temporals
(collidores)...

DISTRIBUCIÓ

c.2 Manca de condicions laborals dignes: precarietat, contractes
temporals/bretxa salarial de gènere, horaris-torns/ baixes laborals...

CONSUM/ALIMENTACIÓ

c.3 Dificultat d'accés a una alimentació sana i saludable: temps,
economia (bretxa salarial de gènere)
c.4 Major accés a informació i formació/sensibilització, per la
sobrecarrega de responsabilitat/preocupació vinculada a la gestió de
l'alimentació

D)
PARTICIPACIÓ/PRESA DE
DECISIONS

PRODUCCIÓ

d.1 Escasa participació i/o representació de les dones en els òrgans
de representació del sector agrari, ramader i pesquer

DISTRIBUCIÓ

d.2 Infrarrepresentació en espais de presa de decisions de cooperatives
de distribució

CONSUM/ALIMENTACIÓ

d.3 Superior participació i implicació de les dones en els espais de
representació, gestió i decisió vinculats a educació, cures i criança
(AMPES, consells escolars...)
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5. VALORACIÓ DE L’IMPACTE DE GÈNERE EN EL PROJECTE:
5.1 Valoració de l’abordatge de l’estructura i contingut general del document en perspectiva de
gènere
En aquest apartat s’ha analitzat el contingut i estructura del document de l’EAM tenint en compte
diversos aspectes:
_ Si l’EAM asegura el compliment de l’article 15 de la llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per la
igualtat efectiva d’homes i dones, relatiu a la transversalitat de gènere a les polítiques públiques.
Tenint en compte:
_Un ús no sexista del llenguatge i la imatge al llarg del document i de les accions que se’n
deriven.
_Una composició paritaria en els òrgans de governança i representació.
_Recollida de dades desagregades per sexe en tots els estudis i indicadors de gènere en
les avaluacions.
_Canvis en l’organització o inclusió de serveis que coordinen l’inclusió de la transversalitat
a l’EAM
_Accés a llocs de treball a l’Administració pública.
_Inclusió de clàusules d’igualtat en els procediments administratius.
_Inclusió de pressupostos amb perspectiva de gènere.
_Si la justícia de gènere i el seu enfocament transversal apareixen com a principis, eixos o valors
bàsics de l’estratègia i són anomenats a l’objecte i introducció del document.
_Si es defineixen accions concretes que donen resposta a les desigualtats de gènere identificades
a l’anàlisi.
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5.2 Valoració de l’abordatge de les accions de l’EAM respecte de les desigualtats de gènere
identificades
En aquest apartat se realitza una valoració del grau en que l’EAM dona resposta a les desigualtats
de gènere identificades al llarg de la cadena alimentària i en quina mesura ho fa. El plantejament
d’aquesta valoració es realitza, com s’ha comentat a l’apartat 4.3 amb una perspectiva de justícia
de gènere i de democratització de les cures (anomenada enfocament integral a les taules),
considerant que únicament tenint en compte de manera integral ambdúes es poden superar de
manera real i efectiva les desigualtats de gènere identificades.
La valoració s’ha diferenciat entre aquelles accions de l’EAM que d’alguna manera aborden la
desigultat identificada, encara que siga parcialment (observacions) i aquelles altres que no aborden
la desigualtat explícitament en la seua redacció però que modificant l’enfocament poden contribuir
a donar resposta a la desigualtat de gènere identificada, en la mesura de les competències de
l’EAM.
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cg̀wacù\`\g̀[\]]^_`\g̀\l̀cii\c̀b`]g\aèck̀pbcicm̀c_`
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ice\]l\e\r̀Z[\]]^_`\àb\`\gfjcbl\]f`_\b\f̀`_\gae\hgcǹci`
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i]f\gjcbl̀\l̀i\o^_ècèfucicbl_`\]]fdb_m̀cb]\i\ẁacb̀d`
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5.3 Avaluació final de l’impacte de gènere de la norma i conclusions.
Com s’ha esmentat a l’apartat 4.3, al realitzar la valoració i avaluació del document es té en compte
que l’EAM no és capaç d’assolir per ella mateixa la superació integral de les desigualtats
estructurals de gènere identificades, ja que aquestes són conseqüència d’un entramat molt més
complexe que va més enllà de les competències de l’àmbit municipal. Malgrat això, si que pot i deu
encaminar les seues accions per a que paren atenció cap a les aquestes desigualtats des de les
possibilitats de les seues competències, ja que evidenciar-les és el primer pas per a poder
transformar-les.
Les valoracions realitzades a les taules dels apartats 5.1 i 5.2 ens permeten concloure amb una
avaluació general NEGATIVA de l’impacte de gènere per a l’EAM, al considerar que les propostes
no aborden amb suficiència i transversalitat les desigualtats evidenciades a l’anàlisi, i que per tant,
no contribueix a fomentar la seua superació dins de les capacitats d’acció de l’estratègia i això pot
comportar la seua reproducció. No obstant això, és important assenyalar l’esforç posat al llarg del
document per incloure certs conceptes imprescindibles per tal d’assolir la justicia de gènere i la
democratització de les cures al llarg del sistema alimentari. Conceptes com l’ecodependència, la
interdependència i la justícia social són claus per a transitar cap a models lliures d’aquestes greus
problemàtiques socials vinculades a les desigualtats. Confiem en que la futura revisió de la present
estratègia des de les perspectives aconsellades supose un pas endavant cap a aquest sentit.
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6. PROPOSTES DE MILLORA
A partir de l’anàlisi i les valoracions, se proposen una sèrie de modificacions a realitzar al llarg del
conjunt del document de l’EAM per a contribuir en major mesura a que es puguen evidenciar i
abordar les desigualtats de gènere analitzades al llarg del sistema alimentari. No obstant això no
s’ha realitzat una proposta concreta de redacció del contingut general ni per a les modificacions i
noves aportacions a les accions ja existents. Aquest treball de revisió de l’EAM amb més
profunditat s’està realitzant actualment, com a conseqüència de la valoració negativa d’aquest
informe i formarà part d’un altre document.
ESTRUCTURA DE L'EAM
1. UNA EA PER A VALÈNCIA I LA SEUA ÀREA
METROPOLITANA

1.1 ELS ORIGENS DE L'EA
1.2 ELEMENTS ESTRATÈGICS I REPTES DEL
NOSTRE SISTEMA AGROALIMENTARI LOCAL

PROPOSTES DE MODIFICACIÓ
_ Incloure explícitament l'objectiu d'abordar la qüestió
del gènere al llarg de l'EAM
_ Incloure l'abordatge de la transversalitat de gènere
_ Incloure a la diagnosi realitzada de l'ecosistema
agroalimentari les desigualtats de gènere identificades
en aquest informe

2. ENFOCAMENT METODOLÒGIC

No procedeix

3. MARC DE REFERÈNCIA DE L'ESTRATEGIA
3.1 COMPROMISOS INSTITUCIONALS DE
L'AJUNTAMENT DE VALÈNCIA
3.2 MARCS ESTRATÈGICS DE REFERÈNCIA EN
L'ÀMBIT SUPRAMUNICIPAL

_ Afegir marc de referència de la llei 3/2007, de 22 de
març per a la igualtat efectiva de dones i homes,
respecte de la transversalitat de gènere, tant als
diferents programes i accions de l'EAM com a les
diferents administracions

_ Afegir als principis i valors de l'EAM la perspectiva de
3.3 CAP A UNS PRINCIPIS COMPARTITS:
la redistribució i socialització de les cures, a més de la
RESULTATS DEL PROCÉS DE PARTICIPACIÓ DEL
del reconeixement, en un plantejament més integral de
CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
democratització de les cures.
3.4 ELS ARRELS DE L'EAV 2025: PRINCIPIS
TRANSVERSALS
4. ESTRATÈGIA AGROALIMENTÀRIA
VALÈNCIA 2025
LE1. CULTURA AGROALIMENTÀRIA
RESPONSABLE
LE2. TRANSICIÓ I PROMOCIÓ AGROECOLÒGICA
LE3. ECONOMIA ALIMENTÀRIA DE PROXIMITAT
LE4. GOVERNANÇA ALIMENTÀRIA LOCAL
LE5. DRET A L'ALIMENTACIÓ

_ Incloure de manera transversal la justicia de gènere i
la democratització de les cures com àmbits estratègics
de l'EAM
_ Incloure aquests conceptes a la figura 7 de manera
transversal
_ Realitzar una revisió integral de les accions des d'una
perspectiva de justícia de gènere i democratització de
les cures vinculades al sistema agroalimentari.

LE6. PLANIFICACIÓ ALIMENTÀRIA TERRITORIAL
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5. MARC D'IMPLEMENTACIÓ

5.1 EL CONSELL ALIMENTARI MUNICIPAL
5.2 L'ESTRATÈGIA EN EL CALM
5.3 MESA DE COORDINACIÓN MUNICIPAL
5.4 SEGUIMENT I AVALUACIÓ DE L'EAM

_ Incloure la paritat en el Reglament del CALM i
fomentar ferramentes que faciliten l'assistència de les
persones, especialment de les dones (considerar els
horaris, espai de guarderia, formacions sobre les
temàtiques tractades a l'EAM...)
_ Convidar al Servei d'Igualtat i Polítiques Inclusives a
formar part del CALM per a facilitar la transversalitat de
gènere.
_ Incloure l'obligatorietat d'avaluar utilitzant indicadors
amb enfocament de gènere i remarcar la desagregació
de dades per sexe

GENERAL: LLENGUATGE I IMATGE NO SEXISTA _Afegir les modificacions esmentades respecte del
llenguatge no sexista
_Incloure una perspectiva de justícia de gènere i
democratització de les cures (reconeixement,
redistribució i socialització) a les campanyes de
sensibilització que proposa l'EAM
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