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1. Introducció. 
 
La situació actual de les dones de Ginestar correspon a la mateixa realitat que la resta de les 
dones de la comarca de la Ribera d’Ebre, que viuen principalment en un medi rural i que en 
general pateixen una manca d’oportunitats en relació a la dona que viu a la ciutat 
 
També s’ha d’afegir a aquesta manca d’oportunitats, el fet que la dona, històricament i 
culturalment parlant, té assignat un rol de cuidadora familiar, a més d’organitzar i coordinar els 
diferents membres del grup familiar. Amb aquest rol dins de l’estructura familiar, en la majoria 
de casos, fa que la impossibiliti d’adquirir nous coneixements, accedir al món laboral, ..., 
agreujant-se la seva situació per la crisi actual. La manca de contacte amb altres realitats 
socials fa que la dona resti en la rutina diària provocant, de vegades, decepció i patologies 
depressives. La dificultat en poder compaginar diferents aspectes en la vida de la dona 
constitueix un gran pes en el dia a dia.  
 
D’aquí resulta la rellevància d’aquest nou estudi, que agafant com a bases primordials el 
primer Pla Local de Dones de Ginestar (2008-2011), el Pla Local de Polítiques de Dones 
2012-2015, el Pla de Dones de la Generalitat de Catalunya, els recursos que ofereix el 
Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament de Ginestar i les 
activitats organitzades amb l’Associació de Dones de Ginestar, el municipi disposarà d’una 
nova eina al voltant de la qual es desenvoluparan les polítiques de dones.  
 
El plantejament de l’estudi se basa en analitzar quina és la situació actual de la dona al 
municipi de Ginestar, en relació als objectius que s’han plantejat en els anteriors Plans i 
prenent també com a referència Plans d’altres ens similars, per definir objectius específics i 
actuacions que cal dur a terme. També s’ha tornat a realitzar la distribució d’una enquesta a 
domicili adreçada a totes les dones del municipi amb edats a partir dels 15 anys, per l’anàlisi 
de les dades recollides i, per primer cop, d’un qüestionari adjunt a la mateixa, per definir 
mancances al municipi.  
 
Per a la realització de l’anàlisi de situació, s’han analitzat dades quantitatives provinents de 
fons estadístics i dades qualitatives, mitjançant les enquestes, en relació als principis de 
qualitat de vida i d’igualtat d’oportunitats.  
 
Aquest diagnòstic ha permès observar els diferents aspectes sociodemogràfics del territori, la 
situació de l’àmbit laboral, l’entorn educatiu, els aspectes relacionats amb la salut, la qualitat 
de vida i la participació a la vida social i política de les dones.  
 
Per mitjà de l’anàlisi dels qüestionaris s’ha identificat les principals necessitats i mancances 
que frenen l’assoliment dels objectius. Aquestes necessitats han constituït la base per al 
disseny del pla i la definició d’actuacions específiques, per actuar sobre les situacions de 
discriminació de gènere.  
 
El pla que aquí es presenta, té la voluntat d’implementar-se durant el període 2016-2019, 
seguint una sèrie de línies estratègiques vinculades a accions i projectes concrets que 
responen a les necessitats exposades en la diagnosi realitzada prèviament i pretén donar 
abast de forma transversal a tots els àmbits d’intervenció i actuar com a instrument per a 
l’aplicació de l’enfocament integrat de gènere garantint l’aplicació del principi d’igualtat, i al 
mateix temps, cobrir la implicació d’altres agents que tenen incidència en la qualitat de vida de 
les dones de Ginestar. 
 
L’engegada, la coordinació i l’establiment del Pla de Polítiques de Dones es porta a terme des 
de la Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones de l’Ajuntament de Ginestar i 
personal tècnic del mateix ajuntament. A més del col·lectiu de dones del municipi, també s’hi 
troba representada l’entitat Associació de Dones de Ginestar. En tot el procés d’implementació 
del present Pla es compta amb el suport de la Coordinació Territorial de l’ Institut Català de les 
Dones a les Terres de l’Ebre.     
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2. Legislació en matèria d’igualtat i drets de les dones. 
 
En aquest apartat destaquem de forma resumida la legislació que defensa i treballa per la 
igualtat de gènere i les polítiques de dones per obrir el camí a la superació de les situacions 
de discriminació i desigualtat. 
 

2.1. Marc internacional  

Igualtat  

• Carta de les Nacions Unides (1945), que prohibeix la discriminació per raó de sexe. 

• Conveni per a la protecció dels drets humans i de les llibertats fonamentals del Consell 
d’Europa: article 14 (1950).  

• Carta social europea (1961).  

• Declaració sobre l’eliminació de la discriminació contra la dona de les Nacions Unides 
(1967).  

• Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona 
(CEDAW) (1979).  

• Protocol addicional a la Carta social europea (1988).  

• Conferència de Drets de Viena (1993), que proclama que els drets humans de les dones i 
de les nenes són part integral dels drets humans universals.  

• Declaració i Plataforma d’Acció de Beijing (PAB), adoptada pels governs en la Quarta per 
augmentar els drets de les dones.  

• Protocol facultatiu de la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació 
contra la dona, adoptada per l’Assemblea General de les Nacions Unides en la Resolució 
A/54/4 de 6 d’octubre de 1999.  

• Informe del Comitè Especial Plenari del 23è període extraordinari de sessions de 
l’Assemblea General de les Nacions Unides sobre l’avaluació dels progressos de la PAB 
(2000) (Beijing +5).  

• Principis per a l’apoderament de la dona. La igualtat és un bon negoci. Iniciativa conjunta 
del Fons de desenvolupament de les Nacions Unides per a la dona (UNIFEM) i del Pacte 
mundial de les Nacions Unides (2004). 

• Informe de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona sobre el 49è període 
de sessions (2005) (Beijing +10). 

• Informe de la Comissió de la Condició Jurídica i Social de la Dona sobre el 54è període 
de sessions (2010) (Beijing +15). 

• Declaració del mil·lenni i els Objectius de desenvolupament del mil·lenni (2000), que fixen 
una sèrie d’objectius i metes mesurables amb un termini de temps fixat per al 2015 per 
promoure la igualtat de gènere. 

Estadístiques  

• Recomanació general núm. 9 (8è període de sessions, 1989) del Comitè per a l’Eliminació 
de la Discriminació contra la Dona sobre estadístiques relatives a la condició de la dona.  

Llenguatge  

• Resolució 14.1 (1987) aprovada per la Conferència General de l’Organització de les 
Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura (UNESCO) en la seva 2a reunió, 
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apartat 1, paràgraf 2, en què s’insta a evitar l’ús de terminologia referent només a un 
sexe. 

• Resolució 109 (1989) aprovada per la Conferència General de la UNESCO en la seva 25a 
reunió, paràgraf 3, en què es proposa seguir elaborant directrius a favor del llenguatge no 
sexista.  

• Recomanació núm. R (90) 4, del Consell d’Europa, sobre eliminació del sexisme en el 
llenguatge, adoptada pel Comitè de Ministres el 21 de febrer de 1990.  

Local  

• Declaració mundial de la Unió Internacional d’Autoritats Locals (IULA) sobre les dones en 
el govern local (1998).  

• Carta europea per la igualtat de dones i homes a la vida local, del Consell de Municipis i 
Regions d’Europa i els seus associats (2005-2006).  

Paritat  

• Recomanació Rec (2003) 3 del Comitè de Ministres als estats membres sobre participació 
equilibrada de les dones i dels homes en els processos de presa de decisions en els 
àmbits polítics i públics. 

 

Conferències sectorials del Consell d’Europa  

• Primera Conferència, Estrasburg 1986. Polítiques i estratègies per aconseguir la igualtat 
en la vida política i en els processos de decisió.  

• Segona Conferència, Viena 1989. Polítiques per accelerar la consecució de la igualtat real 
entre dones i homes.  

• Tercera Conferència, Roma 1993. Polítiques per combatre la violència contra les dones.  

• Quarta Conferència, Istanbul 1997. La igualtat entre dones i homes, com a criteri 
fonamental de la democràcia.  

• Cinquena Conferència, Skopje 2003. Paper de les dones i els homes en la prevenció de 
conflictes, construcció de la pau i els processos democràtics després dels conflictes.  

• Sisena Conferència, Estocolm 2006. Drets humans i desafiaments econòmics a Europa.  

• Setena Conferència, Bakú, 2010. Salvar la distància entre la igualtat de iure i la igualtat de 
facto per aconseguir la igualtat real.  

 

2.2. Unió Europea  

• Tractat de funcionament de la Unió Europea (en la versió consolidada publicada al DOUE 
C/83, de 30 de març de 2010).  

• Tractat de la Unió Europea (en la versió consolidada publicada al DOUE C/83, de 30 de 
març de 2010).  

• Carta dels drets fonamentals de la UE (2000, i amb vigència des de 2010): article 23.  

• Recomanació 84/635/CEE de Consell, de 13 de desembre de 1984, relativa a la promoció 
d’accions positives a favor de la dona.  

• Comunicació de la Comissió, de 21 de febrer de 1996, titulada Integrar la igualtat 
d’oportunitats entre les dones i els homes en el conjunt de les polítiques i accions 
comunitàries COM (1996) 67.  
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• Recomanació 96/694/CE del Consell, de 2 de desembre de 1996, relativa a la participació 
equilibrada de les dones i dels homes en els processos de presa de decisions.  

• Decisió 2000/407/CE de la Comissió, de 19 de juny, relativa a l’equilibri entre homes i 
dones en els comitès i grups d’experts creats per la Comissió.  

• Reglament (CE) núm. 1083/2006 del Consell, d’11 de juliol, pel qual s’estableixen les 
disposicions generals relatives al Fons europeu de desenvolupament regional, el Fons 
social europeu i el Fons de cohesió, i es deroga el Reglament (CE) núm. 1260/1999. 
Articles 11 i 16. 

• Decisió núm. 779/2007/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny, pel qual 
s’estableix, per al període 2007-2013, el programa Daphne III per prevenir i combatre la 
violència exercida sobre la infància, la joventut i les dones, i protegir les víctimes i els 
grups de risc, integrats en el programa general “Drets fonamentals i justícia”. 

• Decisió núm. 1578/2007/CE del Parlament Europeu i del Consell, d’11 de desembre de 
2007, relativa al programa estadístic comunitari 2008-2012, en què s’estableix que les 
estadístiques es recolliran desglossades per sexe.  

• Informe sobre el llenguatge no sexista en el Parlament Europeu, aprovat per la decisió 
Grup d’Alt Nivell sobre Igualtat de Gènere i Diversitat de 13 de febrer de 2008.  

• Decisió 2008/590/CE, de 16 de juny, relativa a la creació d’un comitè consultiu per a la 
igualtat d’oportunitats entre homes i dones.  

• Estratègia per a la igualtat entre dones i homes 2010-2015. (COM (2010) 491 final).  

• Comunicació de la Comissió de 5 de març de 2010, titulada Un compromís reforçat a 
favor de la igualtat entre dones i homes. Una Carta de la Dona (...) (COM (2010) 78).  

• Conclusions del Consell de 17 de juny de 2010 relatives a l’adopció de l’Europa 2020, una 
estratègia per a un creixement sostenible, intel·ligent i integrador.  

• Conclusions del Consell de 7 de març de 2011 sobre el Pacte europeu per la igualtat de 
gènere (2011-2020).  

• Resolució del Parlament Europeu, de 13 de març de 2012, sobre la igualtat entre dones i 
homes a la Unió Europea 2011.  

 

2.3. Marc estatal  

- Constitució espanyola (1978).  

- Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la 
violència de gènere.  

- Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes.  

- Llei 7/2007, de 12 d’abril, de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.  

- Llei 14/2011, d’1 de juny, de la ciència, la tecnologia i la innovació. Disposició addicional 
tretzena de la implantació de la perspectiva de gènere.  

- Instrument de ratificació del Protocol núm. 12 al Conveni per a la protecció dels drets 
humans i de les llibertats fonamentals. 

 

2.4. Marc autonòmic  

- Estatut d’autonomia de Catalunya (2006).  
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Títol preliminar 
L'article 4.3 estableix que els poders públics de Catalunya han de promoure els valors de la llibertat, la 
democràcia, la igualtat, el pluralisme, la pau, la justícia, la solidaritat, la cohesió social, l'equitat de gènere 
i el desenvolupament sostenible. 
 

Títol I. Drets, deures i principis rectors 
Al llarg dels diversos capítols, i en relació als drets de les dones , hi figuren els articles següents: 

- Capítol I, Drets i Deures dels àmbits civil i social: 
� Article 19.1: Totes les dones tenen dret al lliure desenvolupament de llur personalitat i capacitat 

personal, i a viure amb dignitat, seguretat i autonomia, lliures d'explotació, maltractaments i tota 
mena de discriminació. 

 

� Article 19.2: Les dones tenen dret a participar en condicions d'igualtat d'oportunitats amb els 
homes en tots els àmbits públics i privats. 

 
• Capítol V, Principis rectors: 
� Article 41.1: Els poders públics han de garantir el compliment del principi d'igualtat 

d'oportunitats entre dones i homes en l'accés a l'ocupació, la formació, la promoció professional, 
les condicions de treball, inclosa la retribució, i en totes les altres situacions, i també han de garantir 
que les dones no siguin discriminades a causa d'embaràs o de maternitat. 

 
� Article 41.2 :Els poders públics han de garantir la transversalitat en la incorporació de la 

perspectiva de gènere i de les dones en totes les polítiques públiques per a aconseguir la igualtat 
real i efectiva i la paritat entre dones i homes. 

 
� Article 41.3: Les polítiques públiques han de garantir que es faci front de manera integral a 

totes les formes de violència contra les dones, i als actes de caràcter sexista i 
discriminatori; han de fomentar el reconeixement del paper de les dones en els àmbits 
cultural, històric, social i econòmic, i han de promoure la participació dels grups i les 
associacions de dones en l'elaboració i l'avaluació d'aquestes polítiques. 

 
� Article 41.4: Els poders públics han de reconèixer i tenir en compte el valor econòmic del 

treball de cura i atenció en l'àmbit domèstic i familiar en la fixació de llurs polítiques 
econòmiques i socials. 

 
� Article 41.5 :Els poders públics, en l'àmbit de llurs competències i en els casos previstos a la llei, han 

de vetllar perquè la lliure decisió de la dona sigui determinant en tots els casos que puguin afectar 
la seva dignitat, integritat i benestar físic i mental, en particular pel que fa al propi cos i a la seva 
salut reproductiva i sexual. 

 
� Article 45.3: Els poders públics han d'adoptar les mesures necessàries per a garantir els drets 

laborals i sindicals (...), la creació d'unes condicions dignes al lloc de treball, de no-discriminació 
per raó de gènere. 

 
Títol II. De les institucions 

• Capítol I, El Parlament: 
� Article 56.3: Són electors i elegibles els ciutadans de Catalunya que estan en ple ús de llurs drets 

civils i polítics, d'acord amb la legislació electoral. La llei electoral de Catalunya ha d'establir criteris 
de paritat entre dones i homes per a l'elaboració de les llistes. 

 • Capítol II, Matèries de les competències: 
� Article 153: Correspon a la Generalitat la competència exclusiva en matèria de polítiques de 

gènere, que, respectant allò que estableix l'Estatut en l'exercici de la competència que li atribueix 
l'article 149.1.1. de la Constitució, inclou en tot cas: 

 
a) La planificació, el disseny, l'execució, l'avaluació i el control de les normes, plans i directrius generals 

en matèria de polítiques de dones, i també establir accions positives per a eradicar la 
discriminació per raó de sexe que s'hagin d'executar amb caràcter unitari per a tot el territori de 
Catalunya. 

 
b) La promoció de l'associacionisme de dones que acompleixen activitats relacionades amb la 

igualtat i la no discriminació i de les iniciatives de promoció. 
c) La regulació de les mesures i els instruments per a la sensibilització sobre la violència de gènere i 

per a detectar-la i prevenir-la, i també la regulació de serveis i recursos destinats a aconseguir una 
protecció integral de les dones que han patit o pateixen aquest tipus de violència 

 
 
- Llei 11/1989, de 10 de juliol, de creació de l’ Institut Català de la Dona.  

- Llei 11/2005, de 7 de juliol, per la qual l’ Institut Català de la Dona passa a denominar-se 
Institut Català de les Dones.  

- Llei 5/2008, de 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència masclista.  
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- Llei 13/2008, del 5 de novembre, de la presidència de la Generalitat i del Govern: article 
36.3, que estableix que els avantprojectes de llei han d’anar acompanyats d’un informe 
d’impacte de gènere que avaluï la incorporació de la perspectiva d’igualtat de gènere a la 
norma.  

- Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions 
públiques de Catalunya, que estableix que els projectes de disposicions reglamentàries 
han d’anar acompanyats d’una memòria d’avaluació de l’impacte de les mesures que 
contingui un informe d’impacte de gènere (64.3d).  

- Decret 162/2002, de 28 de maig, de modificació del Decret 107/1987, de 13 de març, pel 
qual es regula l’ús de les llengües oficials per part de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya, amb l’objecte de promoure l’ús d’un llenguatge simplificat i no discriminatori i 
de la terminologia catalana normalitzada (DOGC 3660, de 19 de juny).  

- Decret 460/2004, de 28 de desembre, del Consell Nacional de Dones de Catalunya i de 
creació de les assemblees territorials de dones de Catalunya (DOGC núm. 4291).  

- Decret 60/2010, d’11 de maig, de la Comissió Nacional per a una Intervenció Coordinada 
contra la Violència Masclista (DOGC núm. 5628).  

- Resolució ASC/437/2007, de 5 de febrer, per la qual es dóna publicitat a l’Acord de 
govern de 14 de març de 2006, relatiu a la producció i al desenvolupament 
d’estadístiques desagregades per sexes. 

 

2.5. Àmbit local 

• Constitució espanyola, que és en primera instancia el marc normatiu de les polítiques 
públiques de gènere, assumint el principi d’acció positiva i atribuint la funció d’eliminar els 
obstacles per facilitar la igualtat efectiva de les persones i els diferents col·lectius socials. 

• Tractat de Maastricht el 1993, establint el principi de subsidiarietat “l’àmbit local és el més 
adient per portar a la pràctica polítiques de transformació social”. 

• Llei reguladora de les Bases de Règim Local del 1985. L’article 28 preveu que les 
administracions locals poden portar a terme accions complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques i , en particular, les relatives a l’educació, la cultura, la 
promoció de la dona (...). 

• Llei municipal i de règim local de Catalunya, Decret legislatiu 2/2003 en el que especifica 
en l’article71.1 que el municipi també pot exercir activitats complementàries de les pròpies 
d’altres administracions públiques, i en particular a les de promoció de les dones.  

• Primer Pla Local de la Dona de Ginestar, aprovat per acord de Ple en sessió ordinària de 
data 29 de desembre de 2008. 

• Pla Local de Polítiques de Dones de Ginestar 2012-2015. 

 

2.6. Institut Català de les Dones  

- L’ICD disposa d’un cercador que permet buscar normativa sobre els drets de les dones i 
accions de govern que incorporen la perspectiva de gènere i de les dones:  

http://www14.gencat.cat/icdones_accions_govern/AppJava/frontoffice.do?reqCode=init& setlocale=ca_ES 
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3. Diagnosi. 
 

3.1. Diagnosi territorial 

3.1.1 Marc situacional 

Ginestar es troba situat a la zona sud de la comarca de la Ribera d’Ebre, a la riba esquerra del 
riu Ebre, que forma el límit septentrional del terme, i al peu de les darreres elevacions de la 
serra de la Creu. Té una extensió de 15,72 km², està a 26 m d’altitud sobre el nivell del mar, 
forma part de la cubeta o depressió de Móra i limita amb els termes municipals de Rasquera, 
Tivissa i Miravet.  

 
              Vista aèria del nucli urbà de Ginestar 

En la seva part nord-occidental participa de l’horta riberenca, mentre que una franja al llarg de 
la banda oriental i al sud-est, correspon a les darreres elevacions de la serra de la Creu. El 
terme és solcat per la riera del Comte, a la divisòria amb Rasquera, i per diversos barrancs de 
traçat curt i irregular, entre els que destaquen el barranc de Gàfols, el dels Comuns i el de 
Sant Antoni. Les seves coordenades geogràfiques són: Latitud: 41.0421, Longitud: 0.632603, 
41º 2´ 32´´ Nord, 0º 37´ 57´´ Est. 

   

 
Ginestar, vista general 

 
Mapa topogràfic de Ginestar  

El principal eix viari és la carretera C-12, coneguda com eix de l’Ebre, que travessa la comarca 
de sud a nord, i des de la que es pot accedir a la carretera N-420, a l’alçada de Móra la Nova, 
que va de Tarragona a Saragossa; i en direcció Tivissa, trobem la carretera autonòmica C-44, 
que uneix Móra la Nova amb l’Hospitalet de l’Infant. També hi ha una xarxa de transport públic 
per carretera que enllaça els pobles de la comarca amb la capital, Móra d’Ebre, i una línia 
regular que amb destí a Lleida i a Tortosa.  
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  Vista aèria del terme municipal de Ginestar  

El nucli urbà es un bell planer, creació de la lenta i tranquil·la passejada del riu, en el que 
trobem l’origen i la condició de riberencs, encara que sobtadament i de vegades s’ha tornat un 
enemic inundant el terme sense avís. 

3.1.2 Marc físic 

Ginestar pertany a la comarca de la Ribera d’Ebre, una de les comarques de les Terres de 
l’Ebre que s’estén a banda i banda del riu Ebre al llarg de 40 km entre l’embassament de Riba-
roja i Miravet. La seva capital és Móra d’Ebre, molt propera al municipi de Ginestar, i limita al 
nord amb el Segrià i les Garrigues, a l’est amb el Priorat i el Baix Camp, al sud amb el Baix Ebre 
i a l’oest amb la Terra Alta i la Matarranya. El municipi es troba a la plana de Móra, que 
s’envolta per les serres de Cavalls, Pàndols i la Picossa, entre d’altres, i limita amb Tivissa, on 
trobem les muntanyes de Tivissa-Vandellòs, i amb Rasquera, que delimita amb la Serra de 
Cardó.  

La Ribera d’Ebre és una comarca del sud de Catalunya, de les Terres de l’Ebre, definida 
especialment pel riu Ebre, què se desplega a banda i banda d’aquest entre meandres, illes 
fluvials i encaixat entre muntanyes, destacant espais naturals de gran bellesa i les riques hortes 
de regadiu plenes de conreus de fruita dolça, que contrasten amb els colors ocres de les terres 
de secà, plantades principalment de vinya, ametllers i olivers. El territori riberenc es reparteix en 
14 termes municipals, que alberguen 17 pobles.  
 

 
Mapa de la Ribera d’Ebre amb les comarques veïnes  Situació de Ginestar a la comarca de la Ribera d’Ebre



 
 

 

El riu Ebre és el principal recurs turístic de la nostra comarca, a més d’esser l’eix vertebrador del 
nostre territori i l’actiu que ens diferència turísticament. El riu és navegació, i és cadascun dels 
actius i recursos que hi ha al seu voltant. Durant molts anys, la navegació fluvial s’havia 
circumscrit al transport de mercaderies, una activitat que va desaparèixer a meitat del segle XX 
per la consolidació de la xarxa viària i dels desplaçaments per carretera. Tot i així, a finals dels 
anys noranta es va impulsar un nou projecte de navegabilitat orientat exclusivament a l’oci i el 
turisme. Des de llavors es poden recórrer motoritzadament els més de 100 km de riu que hi ha 
entre Ascó i Amposta, ja sigui amb embarcació pròpia, de lloguer, a bord d’un petit creuer o, per 
als més aventurers, els més de 125 km entre Riba-roja d’Ebre i la desembocadura en piragua o 
caiac. 

La Ribera d’Ebre mostra gran diversitat de paisatges i ecosistemes formant una vall interior 
tancada per la serralada prelitoral, amb el gran meandre de Flix al nord i el pantà de Riba-roja. 
Es compta amb una gran biodiversitat i representativitat biogeogràfica. Entre els espais naturals 
més notables en destaca la Reserva Natural de Sebes i Meandre de Flix, una de les zones 
humides més importants de Catalunya, també les illes del riu Ebre, que de nord a sud apareixen 
de forma intermitent i desenvolupen una funció mediambiental molt important per les aus 
migratòries i, finalment, els espais naturals formats pels principals contraforts muntanyosos que 
encaixen la comarca com la Serra de Llaberia, les muntanyes de Tivissa – Vandellòs i la serra 
de Cardó. 

La Ribera d’Ebre és una comarca amb un gran patrimoni cultural i històric. Al llarg dels segles, 
el riu Ebre ha esdevingut un nexe d’unió entre les terres d’interior i la mediterrània, eix 
vertebrador del territori i un punt de trobada de gents i cultures. 

Des dels temps més remots les aigües de l’Ebre han estat solcades pels diversos pobles que hi 
han fet estada: ibers, fenicis, grecs, cartaginesos, romans, visigots, sarraïns… Les naus, 
empeses per la força favorable del corrent de l’aigua i dels vents o ajudades pels sirgadors, 
varen fer conèixer i estendre per arreu el nom de Ibèria. 

Les empremtes d’aquesta història les trobem en forma de: pintures prehistòriques, jaciments 
arqueològics, castells, esglésies, espais històrics… que ens permeten gaudir, conèixer i alhora 
no oblidar. 

 

                                    
                                            Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Imatge satèl·lit 
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El clima mediterrani de la comarca respon a aquesta especial orografia que aïlla a les terres 
riberenques i que ens ofereix paisatges de bosc mediterrani, ametllers, olivers, arbres fruiters, 
bosc de ribera i un intens treball de margenació amb pedra seca.  

Les temperatures són elevades als mesos d’estiu amb màxims absolutes que poden arribar als 
35ºC i 40ºC, i mínimes, registrades principalment a l’hivern, que de vegades poden assolir 
valors negatius. Normalment els mesos freds i, per tant, de major risc de gelades, són el 
desembre, gener i febrer, mentre que els més calorosos són el juliol i l’agost.  

 

3.1.3 Marc demogràfic 

La població de Ginestar a 1 de gener de 2015 és de 802 habitants, dels quals 384 són dones, 
que representen el 47,88 % de la població, i 418 són homes, que constitueixen el 52,12 % de la 
població. La densitat de població és de 51,02 habitants/Km². 

 
Aquesta distribució actual dels tants per cent, indica un descens de dones i un augment 
d’homes, respecte a l’anterior Pla Local de Polítiques de Dones 2012-2015, en el què les dones 
representaven un 48,51 % de la població i els homes un 51,49 %, amb una població total de 
907 habitants.  
 
Població per sexe i edat quinquennal. Ginestar, 201 5.   

 

        Font: Idescat, padró municipal d’habitants 

 

Segons la piràmide d’edats anterior, s’observa un envelliment de la població força destacable en 
el conjunt de la població i continua la seva tendència respecte al Pla anterior. D’altra banda, 
continua la davallada de la població jove, que fins al tram de 35-39 anys, representa el 35,54 % 
de la població. La mortalitat continua afectant en major proporció a la població masculina, 
especialment a la franja d’edat de 75-79 anys i a partir dels 85 anys, degut a l’esperança de vida 
més llarga de la població femenina.  
 
La franja d’edat amb més població de dones és la de 60-64 anys i la dels homes és la de 45-49 
anys, encara que seguida de prop també de la franja dels 60-64 anys. Entre el jovent, prenent 
com a límit de referència la franja dels 35-39 anys, hi ha més població masculina, ja que la 
població de dones joves representa un 15,46 % de la població total, mentre que la dels homes 
correspon a un 20,07 %, amb diferents proporcions entre els trams d’edat del jovent. Així doncs, 
la població jove representa una 35,54 % del total de la població . 
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Estructura per edats i sexe. Total Grups quinquenna ls. 

Sexe 0-4 % 5-9 % 10-14 % 15-19 % 20-24 % 
Homes 17 2,12 15 1,87 17 2,12 20 2,49 13 1,62 
Dones 6 0,75 15 1,87 20 2,49 12 1,50 14 1,75 
Total  23 2,87 30 3,74 37 4,61 32 3,99 27 3,37 
 
 

          Sexe 25-29 % 30-34 % 35-39 % 40-44 % 45-49 % 
Homes 22 2,74 26 3,24 31 3,87 26 3,24 40 4,99 
Dones 11 1,37 18 2,24 28 3,49 22 2,74 27 3,37 
Total  33 4,11 44 5,49 59 7,36 48 5,99 67 8,35 
 
 

          Sexe 50-54 % 55-59 % 60-64 % 65-69 % 70-74 % 
Homes 24 2,99 29 3,62 38 4,74 33 4,11 23 2,87 
Dones 31 3,87 30 3,74 34 4,24 25 3,12 27 3,37 
Total  55 6,86 59 7,36 72 8,98 58 7,23 50 6,23 

 
 

          
 

Sexe 75-79 % 80-84 % 85-89 % Total  % 
 

 
Homes 9 1,12 17 2,12 18 2,24 468 52,12 

 
 

Dones 23 2,87 16 2,00 25 3,12 441 47,88 
 

 
Total  32 3,99 33 4,11 43 5,36 802 100,00 

 Font: Idescat, padró municipal d’habitants 

 
En els darrers anys la població del nostre municipi s’ha mantingut fins a l’any 2002, iniciant-se 
una lleugera recuperació durant el període 2003-2008, segurament influenciada per la 
immigració. Però a partir de l’any 2008 es manté una disminució progressiva de la població. En 
el gràfic i la taula següents s’il·lustra aquesta tendència: 
 
Padró  municipal d’habitants per sexes. Xifres ofic ials. Ginestar, 1998-2015 

 

       Font: Idescat, padró municipal d’habitants 
 

El gràfic anterior mostra que la població femenina i masculina ha sofert una evolució conjunta: 
fins a l’any 2002 la població d’homes es manté, mentre que la població de dones augmenta 
lleugerament, i posteriorment i fins a l’any 2008, s’inicia una recuperació tant de la població 
masculina com de la femenina, essent més significativa en el nombre d’homes. A partir de l’any 
2008 la tendència ja és paral·lela i negativa per ambdós sexes, ja que és produeix una 
disminució progressiva de la població.  
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Anys 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Homes 423 423 425 458 489 502 514 558 592 567 535 520 486 465 422 418 

Dones 414 422 422 435 440 448 451 494 506 499 487 466 451 437 397 384 

Total 837 845 847 893 929 950 965 1052 1098 1066 1022 986 937 902 819 802 
Font: Idescat, padró municipal d’habitants 

 

 
Aquesta tendència a la baixa s’ha vist influenciada per la manca d’oportunitats de recerca de 
feina entre la població jove i la població immigrant, que han hagut de desplaçar-se a altres llocs 
principalment per l’efecte nociu que ha tingut la crisi i/o el fet de perdre la feina.  
 
Migracions. Saldos migratoris. Ginestar, 2005-2014  

 
Font: Idescat, a partir de l’Estadística de variacions residencials de l’INE 

 
Tanmateix, el municipi té una població amb alt índex d’envelliment, que comporta que es 
produeixen un major nombre de defuncions i baixa natalitat, el que també repercuteix a l’hora de 
perdre població. Així, s’observa que aquest descens de població en els darrers anys, està 
vinculat directament a l’actual situació socioeconòmica.  L’existència d’una estructura 
econòmica més aviat feble, què incideix principalment en municipis de menor dimensió, ha 
provocat una reducció del nombre d’habitants, principalment joves, que ha accentuat el procés 
d’envelliment general. 
 
Pel que fa a la població estrangera, actualment hi ha 144 persones estrangeres, que 
representen el 17,95 % de la població. També, segons l’ Idescat (Institut d’Estadística de 
Catalunya) a l’estranger resideixen 20 habitants, 7 són homes i 13 són dones. I per lloc de 
naixement, la població es distribueix en 626 habitats nascuts a Catalunya, 32 a la resta 
d’Espanya i 144 a l’estranger.  
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3.1.4 Marc socioeconòmic. 

A. Ocupació 

Segons les dades extretes de l’ Institut d’Estadística de Catalunya corresponents a l’any 2015, 
la mitjana anual d’atur registrat ha estat d’un 48,6 %, dels que un 17,7 % correspon a l’atur 
femení i un 30,8 % a l’atur masculí. A més, aquests tants per cent es distribueixen en els 
sectors següents: un 6,5 % correspon al sector agrícola, 11,6 % al sector industrial, 5,8 % al 
sector de la construcció, 21,5 % al sector serveis i un 3,2 % a la població activa sense ocupació 
anterior.  

Encara que oficialment, hi ha un 17,7 % d’atur femení i un 30,8 % d’atur masculí, aquestes 
dades tenen en compte les persones inscrites al Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, però 
aquesta diferència entre l’atur femení i el masculí, no correspon a la realitat, ja sigui per que les 
dones amb responsabilitats familiars no s’inscriuen en la mateixa proporció que els homes o 
perquè aquestes mateixes responsabilitats no afavoreixen que puguin incorporar-se al mercat 
laboral.  

 

 
Font: Idescat 

 

 
Font: Idescat 

Les dades relatives a la demanda d’ocupació i atur registrat al municipi, al mes de maig de 
2016, indiquen que oficialment hi ha un nombre de 38 persones del municipi a l’atur, el que 
suposa un 24 % menys de variació respecte al mateix mes de l’any anterior. Però, per contra, 
un augment del 5,6 % de variació respecte al mes anterior. L’evolució de l’atur ha anat a la 
baixa des del gener de l’any 2015, mantenint-se durant el primer semestre de 2016.  

Pel que fa a la distribució de l’atur per sexe, hi ha un petit augment superior en homes que en 
dones. Per edat, menors de 25 anys, hi figuren 2 homes i 1 dona; de 25 a 44 anys, 9 homes i 5 
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dones; i de 45 i més anys, 13 homes i 8 dones. D’aquestes dades, s’extreu que un 63,15 % 
pertany a l’atur masculí i un 36,85% a l’atur femení.  

Demanda d’ocupació i atur registrat al municipi de Ginestar – maig de 2016  

 
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
Hem de pensar que les dades són oficials, i no coincideixen amb les dades reals, ja que 
aquestes resulten de les dades enregistrades als llocs oficials: si els demandats d’ocupació no 
s’inscriuen, no hi figuren. Això podria justificar perquè hi ha un nombre mínim d’aturats menors 
de 25 anys i de 25 a 44 anys, però que augmenta en l’edat de 45 i més anys. També, entre 
l’atur femení, ja sigui perquè les dones amb responsabilitats familiars no s’inscriuen en la 
mateixa proporció que els homes o perquè aquestes mateixes responsabilitats no afavoreixen 
que puguin incorporar-se al mercat laboral, fent que treballin a jornal i per un temps determinat, 
la majoria a les feines del camp. 
 
En relació a la distribució de l’atur per sectors d’ocupació, es distribueix segons la relació 
següent:  

� Agricultura: 7,90 %, que correspon a 3 persones. 
� Indústria: 31,57 %, que correspon a 12 persones. 
� Construcció: 18,42 %, que correspon a 7 persones. 
� Serveis: 34,21 %, que correspon a 13 persones. 
� Sense ocupació anterior: 7,90%, que correspon a 3 persones. 

 
 
Segons aquestes dades, extretes de l’Observatori d’Empresa i Ocupació del Departament 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, els sectors amb major taxa d’atur són 
la indústria i els serveis, seguits del sector de la construcció i, en últim lloc, l’agricultura i el 
sector dels demandants de treball sense ocupació anterior. 
 
Total Sexe i Edat Sectors 

  HOMES     DONES   Agricul-
tura 

Indústria Construc-
ció 

Serveis Sense Ocupació 
Anterior 

<25 25-44 >=45 <25 25-44 >=45           

 
38 

 
2 

 
9 

 
13 

 
1 

 
5 

 
8 

 
3 

 
12 

 
7 

 
13 

 
3 

 
Font: Observatori d’Empresa i Ocupació 
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Font: Observatori d’Empresa i Ocupació 

 

Font: Observatori d’Empresa i Ocupació 

 
Les dades oficials d’atur registrat, comprenen el nombre de persones de 16 anys i més que 
busquen ocupació, hagin treballat amb anterioritat o no, què estan registrades a les Oficines de 
Treball de la Generalitat o del Servei Públic d’Ocupació Estatal.  S’exclouen d’aquestes xifres, a 
més dels treballadors ocupats, els que no tenen disponibilitat immediata per al treball, els que 
demanin exclusivament una feina de característiques específiques i els treballadors eventuals 
agraris beneficiaris del subsidi especial de desocupació. També se n’exclouen els demandats 
inscrits com a desocupats que es neguin injustificadament a participar en accions d’inserció o 
formació professional.  
 

L'activitat econòmica indica l'activitat en què el demandant d’ocupació va treballar en la seva 
darrera ocupació. Els resultats de les taules mostren la mitjana anual de les persones que 
compleixen les condicions d'aturat registrat l'últim dia de cada mes. La informació s’obté del 
Sistema d’Informació dels serveis públics d’ocupació, que permet recollir millor la informació que 
s’utilitza per a l’elaboració estadística de l’atur registrat i que aboca dades de qualitat estadística 
molt superior i molt més fiables, el que ajuda a conèixer millor la situació real de l’atur registrat 
al mercat de treball.  
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Evolució de l’atur registrat per sexes (anys 2005-2 015) 

 
 

 
Font: Departament de Treball, Afers Socials i Famílies 

 

 

Al gràfic anterior, s’observa que fins a l’any 2007, l’atur femení té una tendència a la baixa, 
encara que molt a poc a poc, però a partir de llavors, es capgira la situació amb un increment 
progressiu fins a l’any 2012, on s’enregistra un 28,5 % d’atur. Pel que fa a l’atur masculí, 
aquesta manté una tendència d’alts i baixos fins a l’any 2008, però s’altera aquesta situació a 
partir d’aquest any amb un ascens evolutiu fins a l’any 2013, on s’enregistra un 41,6%. Des de 
l’any 2013 hi ha una disminució tant a l’atur femení com en el masculí, representant a l’any 2015 
un 30,8% d’homes i un 17,7 % de dones. 
 
Si bé l’ocupació femenina té una diferència de “només” 13 punts per sota de la masculina, tot i 
que la diferència entre les taxes s’ha escurçat, aquest apropament, lamentablement, no es deu 
a un augment dels nivells d’ocupació femenina, sinó a una pèrdua d’ocupació masculina dels 
darrers anys.  
 
La taxa d’ocupació femenina no ha superat el 17,7%, probablement perquè algunes dones es 
veuen obligades, en un determinat moment del seu cicle de vida, a retirar‐se del mercat laboral 
per ocupar‐se del treball de cura de persones. Així consta a la recollida de dades de l’enquesta 
del Pla Local de Polítiques de Dones 2016-2019, on un 46,5% de les enquestades respon que 
té persones al seu càrrec, tant siguin fills com gent gran. 
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Això últim també explicaria per què algunes dones prefereixen feines a jornada parcial i de 
menys disponibilitat horària en comparació amb els homes. De fet, d’acord amb les dades 
recollides a l’enquesta distribuïda a domicili i adreçada a les dones d’entre 15 i 90 anys, un 40,9 
% de les dones que l’han respost confirma que treballa, mentre un 59,1%, no ho fa. De les 
dones que han respost que treballen, un 28,6 % ho fa a mitja jornada i un 71,4%, a jornada 
complerta.  
 
D’altra banda, aquestes dades quantitatives no reflecteixen la informació sobre la qualitat del 
treball al qual accedeixen les dones. Per tant, és possible que la disminució d’ocupació 
femenina respecte a l’ocupació masculina, des de l’inici de la crisi, sigui deguda, entre altres 
causes, al fet que són les dones les que assumeixen feines menys estables, en pitjors 
condicions laborals i en l’economia submergida, cosa que les fa menys visibles a les 
estadístiques. 
 
La taxa d’ocupació entre les dones més joves, en general, ha tingut una tendència a la 
disminució gradual com a conseqüència, fonamentalment, de l’allargament dels anys de 
formació. A més, la major dificultat de les dones per compaginar l’àmbit familiar i el laboral, que 
es tradueix en una participació laboral diferent de la dels homes, està estretament lligada a la 
maternitat. La taxa d’ocupació femenina es distancia més de la masculina a mesura que 
augmenta el nombre de criatures, al contrari del que passa amb la taxa d’ocupació masculina, 
que no pateix cap alteració per aquest motiu. 
 
Després de les dades recollides a l’enquesta per a l’elaboració del Pla Local de Polítiques de 
Dones, distribuïda l’any 2016 a domicili i adreçada a les dones del municipi amb edats a partir 
de 15 anys, referents a les característiques socioeconòmiques, i d’acord amb l’anàlisi 
d’aquestes, les problemàtiques lligades a l’ocupació i mercat laboral destacades per les dones 
de Ginestar que han respost l’enquesta són: 
 

- impossible conciliar la vida familiar i laboral (42,10%) 
- falta d’igualtat d’oportunitats amb els homes (55,30%)  
- la maternitat perjudica la carrera professional (15,80%)  
- obstacles per assolir càrrecs directius (5,30%)  
- altres (15,80%) 

 
La impossibilitat per conciliar la vida familiar i laboral, la falta d’igualtat i la maternitat són les 
principals dificultats a l’hora que les dones del municipi puguin trobar una feina de qualitat. A 
destacar la falta d’igualtat d’oportunitats amb els homes, amb el percentatge més alt, seguit 
també de la dificultat per conciliar la vida familiar i laboral. També, en el tercer lloc, l’opinió que 
la maternitat perjudica la carrera professional, i per últim, altres dificultats, amb el mateix 
percentatge. A l’opció d’altres, les enquestades destaquen l’escassa oferta de treball existent, 
que consisteix normalment en treballs de neteja o al camp, i la manca d’oportunitats. 
 
A la pregunta de l’enquesta referent al grau de dificultat per arribar a final de mes, s’obté la 
següent conclusió: 
 

- amb dificultat (2,3%) 
- amb alguna dificultat (39,5%)  
- sense dificultats (58,2%)  

 
Amb aquest resultat, s’observa que ha millorat la situació econòmica de les dones de Ginestar, 
respecte a les dades recollides a l’anterior enquesta del Pla de Polítiques de Dones 2012-2015. 
La opció “amb dificultat” s’ha reduït del 14,28% del pla anterior fins al 2,3% actual, la resposta 
“amb alguna dificultat” ha minvat en poca proporció, del 42,86% anterior a l’actual 39,5%, i, per 
contra, l’opció “sense dificultats” ha augmentat del 22,86% de l’anterior pla al 58,2% actual, el 
que confirma una recuperació dels recursos econòmics de les dones de Ginestar. 
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 A més, en relació a la principal problemàtica de les dones de Ginestar a nivell d’educació i 
formació, les enquestades han manifestat que 92,7% considera que correspon a la manca 
d’oferta educacional i/o de formació, un 9,8% als horaris no compatible i, igualment, un 9,8% a 
altres problemàtiques. 
 
 

B. Sector primari 

L’agricultura és la base de l’economia del municipi i els principals conreus són la vinya, els 
arbres fruiters, els ametllers i els olivers. Antigament les terres de regadiu eren més escasses 
que les de secà, però amb la instal·lació d’un nou sistema de reg per part de la Comunitat de 
Regants, fa uns anys que s’han incrementant notablement. 

Les condicions climatològiques pròpies del municipi és una de les raons de què s’elaborin 
productes agroalimentaris locals que destaquen per la seva qualitat i tradició, com l’oli, el vi i la 
fruita dolça. La cooperativa agrícola del municipi, Agrícola i Secció de Crèdit “La Ginesta”, que 
fou fundada l’any 1918, comercialitza l’oli, el vi i la fruita, juntament amb altres empreses 
privades familiars, com l’Agrícola Sant Vicent SL, Olis Escoda CB i Olis Suñer SL. 
 
La fruita dolça de pinyol en general i, especialment, les cireres, les peres, els préssecs i les 
nectarines es caracteritzen per una coloració intensa i una dolçor amb trets diferenciadors 
respecte d’altres àrees geogràfiques. 
 

 
 

L’oli d’oliva està elaborat de manera artesanal i curosa en les almàsseres locals amb una gran 
diversitat de varietats: arbequina, fulla de salze, fargues, morrudes, ..., que es reflecteixen en 
una excel·lent qualitat organolèptica dels nostres olis. Als cellers del municipi s’elabora el vi de 
manera artesanal fent la verema amb raïm de collites pròpies.  
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Aquesta varietat de conreus, fa que es conformi un gran jardí d’arbres fruiters, oliveres, 
ametllers o vinya, que cada estació de l’any canvia els seus colors, d’una gran bellesa 
paisatgística, convertint-se en una de les zones de Catalunya on els paisatges agraris 
despleguen un dels espectacles cromàtics més bells.   
 
També cal destacar la ramaderia: aviram, porcs, conills i ovelles. 

 

 
Font: Idescat, a partir de les dades del Cens agrari de l’INE 

 

C. Sector secundari 

Ginestar, per les seves característiques, és un municipi amb una ínfima capacitat industrial. A 
més, el fet d’estar proper als municipis de Móra la Nova i Móra d’Ebre, tots dos amb polígon 
industrial i amb major concentració d’indústria, ha derivat en una escassa possibilitat d’atreure 
inversions en matèria industrial.  

Pel que al sector de la indústria, tot i disposar d’un teixit industrial pobre, hi ha petites empreses 
dedicades a productes d’agricultura, així com del sector de la construcció, fusteria, tallers 
mecànics i altres empreses de serveis. Actualment, la principal indústria del municipi està 
formada per la Cooperativa Agrícola “La Ginesta”, a més de dos molins d’oli de titularitat 
privada, una extractora de sansa, una microcerveseria, una empresa turística de lloguer de 
caics  i empreses del sector de la construcció, fusteria, tallers mecànics i altres empreses.  

Antigament era tradicional l’artesania de la canya (canyissos) i la terrisseria, avui en dia 
inexistents. 
 

D. Sector Serveis 

El sector serveis, també conegut com a sector terciari, comporta l’oferiment de serveis a la 
societat, a les persones i a les empreses, englobant una gama molt amplia d’activitats, que 
abasta des de botigues fins a finances o administració pública, i que es caracteritza per no 
produir bens però que proporciona a la població tots els productes que fabrica la indústria, que 
s’obtenen de l’agricultura e inclús del propi sector serveis, el que origina una proximitat 
d’aquests a la població. 
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Encara que al municipi hi ha una major ocupació en el sector primari i secundari, el sector 
terciari, seguint el model econòmic actual, té una importància rellevant en tots els aspectes, i 
amb tot això, ocupa també un important gruix d’ocupació.  

A nivell comercial s’ha buscat promocionar el comerç de Ginestar mitjançant actuacions com la 
Fira RAURE, Fira d’Oficis Tradicionals, que es realitza anualment des de l’any 2009, i en la què, 
a més, d’exposar oficis tradicionals tenen cabuda diversos establiments i/o botigues del 
municipi. 

En aquests moments, el municipi disposa de dues botigues de queviures, una peixateria, un 
petit comerç de venda de roba, un altre de venda de llibres i premsa, quatre negocis de 
restauració, dues entitats financeres, una pastisseria, una botiga d’electrodomèstics i decoració 
per a la llar, una farmàcia, un estanc, dos forns de pa, dues perruqueries i un negoci de pintura i 
decoració. Cal destacar, que en aquests establiments de comerç al detall, la població femenina 
ocupa una gran part d’aquest sector. 

Fa uns anys, hi havia un nombre major de petites botigues alimentàries però s’ha anat reduint, 
ja sigui per jubilacions o simplement, perquè s’han tancat, un fet que possiblement es deu a la 
forta concentració de centres comercials propers (Mercadona, Esclat, ...) repartits pels municipis 
de Móra d’Ebre i Móra la Nova, que tenen un major pes i per la proximitat d’aquests municipis.    

 

E. Sector turístic 

Actualment, el sector econòmic del turisme no representa un pes important en l’economia de 
Ginestar, però des de fa uns anys, hi ha un allotjament rural al nucli urbà, una casa de pagès de 
l’any 1902 que ha estat rehabilitada però que conserva la distribució clàssica  d’una casa rural. 
A més, recentment s’ha posat en marxa una petita empresa privada de lloguer de caics, que fa 
el recorregut pel riu Ebre des de les poblacions de Vinebre i fins arribar a Xerta. 

El potencial turístic de Ginestar està lligat al seu patrimoni natural vinculat al riu Ebre i altres 
punts d’interès lligats a la història i l’arquitectura, com els diversos casalicis que hi ha al municipi 
i que abasten èpoques des del segle XVII fins a l’inici del segle XX.   

Un dels atractius actuals del municipi, per la seva ubicació dins del nucli urbà de la població, a 
l’extrem nord-oest del terme, delimitada pel pla de l’Església i els carrers de l’Església i 
Covadonga, i per la seva dimensió, és l’Església Parroquial de Sant Martí, que fou una 
construcció propulsada pels hospitalers al segle XVIII. D’estil barroc, formada per tres naus amb 
absis poligonal i creuer cobert per una cúpula, destaca també el seu campanar de torre 
inacabat. La nau central presenta volta de canó amb llunetes, separada en tres tramades per 
arcs torals que descansen damunt d’una cornisa motllurada sostinguda per esveltes pilastres. 
Les naus laterals, ocupades per capelles comunicades entre si, estan cobertes per voltes 
d’aresta i s’obren a la nau central per mitjà d’arcs de mig punt. 

      
 Imatge de Ginestar, amb l’Església Parroquial de Sant Martí 
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Aquest edifici està protegit com a bé cultural d’interès local, i dos escuts ubicats a la façana 
principal de l’església, estan declarats bé cultural d’interès nacional. Un dels escuts està situat 
damunt del portal d’accés a l’interior del temple i es tracta d’un escut de pedra de forma més o 
menys ovalada, amb una gran creu de Malta gravada al centre i que presenta motius decoratius 
florals al voltant de l’orla. L’altre escut està situat a l’espai comprès entre la fornícula apetxinada 
que alberga la imatge de Sant Martí i la gran rosassa situada damunt seu, i s’ubica al centre 
d’un frontó triangular de pedra, que se sobreposa lleugerament a la rosassa. L’orla presenta una 
forma irregular, al centre de la qual es representa l’emblema de la vila, una ginesta, que alhora 
està delimitada per les inicials “G” i “A”. Al voltant de l’orla central hi ha diversos motius 
decoratius, de temàtica vegetal. L’escut està coronat per unes motllures decoratives de temàtica 
vegetal, mentre que a la part inferior s’observa una inscripció en mal estat, on es llegeix “AÑO 
1784”, data de terminació de l’església. La cúpula central és considerada una de les més 
notables de la comarca. 

           
Façana principal de l’Església de Sant Martí 

            
               Imatge dels escuts de la façana 

 

 
         Vista interior de l’Església de Sant Martí

 
A més, també hi ha l’Ermita de Sant Isidre, dels segles XVI, XVII i XVIII, situada al sud-est del 
nucli urbà de la població de Ginestar, al camí del Collet de la Basseta, a poca distancia de 
l’encreuament amb la carretera C-12 i davant del cementiri municipal. És un edifici amb una sola 
nau amb capelles laterals i absis no marcant en planta. Està coberta per una volta de canó 
decorada amb llunetes i dividida en cinc tramades d’arcs torals, recolzats damunt d’una cornisa 
motllurada sostinguda per pilastres adossades als murs laterals. Les capelles laterals, situades 
entre els contraforts que s’observen des de l’exterior, estan cobertes per voltes de punt rodó 
lleugerament rebaixades, i s’obren a la nau mitjançant arcs de mig punt.  
 
Cal destacar les restes conservades de pintures murals policromes, sobre temes ornamentals, 
que decoren l’interior del temple al segle XVIII. La sagristia està situada a la part posterior de 
l’altar i s’hi accedeix per una petita porteta. Aquest espai està cobert per una volta de canó amb 
llunetes i arcs torals, que probablement sigui la continuació de la nau, tot i que en aquest cas 
sense pintures murals.  
 

La làpida de la façana fa referència a la riuada de l'any 1617, quan tota la gent de la població es 
refugià a l'ermita en quedar la vila totalment inundada. Presenta pintures murals del segle XVIII 
sobre temes ornamentals. 

            
                         Ermita de Sant Isidre                              Vista interior de l’Ermita de Sant Isidre 



 24

Un altre futur recurs turístic del municipi serà l’Església Vella, en la que s’han realitzat treballs 
de recuperació i restauració, per a rehabilitar-la a fi de què pugui ser visitada, en la que 
s’inclourà un servei d’atenció als visitants i s’exposaran aspectes històrics. És l’edifici singular 
més antic de la població, ja que el seu origen es remunta al segle XIII amb un primer temple 
d’origen romànic, modificat posteriorment dos cops, al segle XV amb l’ampliació d’estil gòtic i al 
segle XVII.   

        
 
La primera documentació escrita referent a l’església data de l’any 1278, on es recull en un 
compra del comanador de Miravet de diferents cases de Ginestar i se sap que va pertànyer a 
l’Ordre dels templers i posteriorment a la dels hospitalers. Posteriorment també es menciona en 
un altre document de 1288. Encara així la documentació és molt minsa. Destaca un tram de 
volta de canó, apuntada, una capella lateral coberta per una volta de creueria d’estil gòtic, arcs, 
pilars i una llinda de marbre sobre l’antiga porta d’accés a la sagristia amb una creu de Malta. 
De l’exterior del temple en destaquen els contraforts originals.  
 
Ha estat molt transformada al llarg del temps. La portalada barroca que tenia es traslladà a 
l'església nova, i el forat es va tapar amb totxanes i s'obrí una porta ordinària en convertir-se en 
magatzem. Se sap que als anys 80, en un jardí proper al magatzem, hi havia dues claus de 
volta de les tramades gòtiques de la nau, una amb la imatge de Sant Martí i l'altre amb la Verge 
del Roser. També hi ha notícies que arraconats al costat de la façana es veien pedres 
treballades d'un arc gòtic i mitja làpida funerària amb una argolla de ferro i la inscripció: (…) 
ESCODA (…) 1750, que no han estat localitzats. 
 
També, s’ha de mencionar un indret d’interès turístic com és el nucli històric de la vila, situat al 
nord del terme i organitzat al voltant del carrer Ample, un dels més antics de la població 
juntament amb els carrers Carme Vidal i Petritxol. El carrer Ample és espaiós, de traçat rectilini i 
planer, que segueix una orientació de llevant a ponent, comunicant el pla del Pou amb la plaça 
de l'Església i tancant, pel sud, la part més antiga. La via està formada per cases de tipus 
senyorial de grans dimensions, majoritàriament distribuïdes en planta baixa i dos pisos o bé 
golfes, que presenten obertures rectangulars ordenades seguint eixos verticals, amb elements 
decoratius en pedra i restes de pintura mural en alguns casos.  
 

 
       Imatge del carrer Ample 
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Tant el carrer de Carme Vidal com el Petritxol són perpendiculars a la via principal i delimiten el 
nucli originari de la vila per la banda de llevant i ponent. Es tracta de vies de traçat rectilini, tot i 
força més estretes i curtes que l'anterior. L'arquitectura que les delimita està formada per cases 
organitzades en planta baixa, pis i altell, bastides en pedra, maons i amb paraments de terra, 
amb senzilles obertures rectangulars i algun portal d'arc rebaixat. Els paraments són, en 
general, arrebossats. Al carrer Petritxol es troba l'antic hospital de la vila i al de Carme Vidal hi 
ha el mas de la Ginesta, un dels més antics de la població, juntament amb les restes de l'antiga 
església de Sant Martí, a l'extrem més septentrional del nucli.  
 
 

F. Gastronomia 

 
La gastronomia de Ginestar consta de plats com la clotxa (crostó de pa buidat de molla i farcit 
de tomata, pimentó escalivat, llonganissa i arengada), plat tradicional per excel·lència de la 
Ribera d’Ebre, que diu molt dels orígens de pagès de la comarca i alhora posa en relleu la 
senzillesa i riquesa de la nostra gastronomia.  
Els darrers anys, la reivindicació de la clotxa ha propiciat la seva presència tant a les cases 
particulars com també a diferents manifestacions de la nostra cultura popular i a molts dels 
restaurants de la Ribera d’Ebre, que, amb imaginació i professionalitat, han incorporat nous 
formats que enriqueixen encara més aquest plat tradicional.  
 
Des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, juntament amb les associacions d’empresaris 
turístics de la comarca i els seus restauradors, s’ha consolidat una festa popular que té a la 
clotxa com a protagonista principal i que, any rere any i de forma itinerant pels municipis de la 
comarca, aplega molta gent d’aquesta i d’arreu del país per tastar la cuina popular i tradicional 
de la Ribera d’Ebre i per gaudir dels atractius dels seus municipis. La setena edició de la Festa 
de la Clotxa es va celebrar a Ginestar l’any 2010. 
 

 
          Cartell de difusió de la 7ª Festa de la Clotxa 

També, cal mencionar la botifarra d’arròs i ceba, o de postres com els pastissets, els més típics 
amb cabell d’àngel; les capsetes, merenga feta amb ametla i clara d’ou; els panadons, una 
mena de panets ensucrats elaborats amb pasta de coca; i diversos pastissos de fruites que es 
poden acompanyar d’un bon vi dolç o sec.  
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 3.1.5 Marc social 

A. Equipaments 

• Equipaments educatius . 

Actualment, Ginestar disposa d’una escola d’educació primària, l’Escola Pàmies, que 
forma part de la Zona Escolar Rural (ZER) Font de l’Aiguadí, conjuntament amb l’Escola 
Les Eres de Rasquera. Els alumnes de secundària, com la majoria dels alumnes de la 
resta de municipis de la comarca de la Ribera d’Ebre, realitzen els seus estudis a l’ 
Institut Julio Antonio de Móra d’Ebre, que és l’ institut de referència dels alumnes de 
Ginestar. També, però, hi ha una minoria d’alumnes de la comarca que fan els seus 
estudis de secundària a l’ Institut Escola 3 d’Abril de Móra la Nova.  

 
    Escola Pàmies de Ginestar 

 

• Equipaments esportius . 

Els equipaments esportius es situen a la Travessera Filomena Pàmies, a la zona del 
Poliesportiu municipal, i estan formats per: 

- Camp de futbol de gespa natural. 

- Pista polivalent multi usos. 

- Piscines municipals. 

 

 
 Plànol del Poliesportiu  

      
                                        Piscines municipals 

 

      
                 Camp de futbol 

 

En aquesta zona és on es realitzen o s’inicien la majoria de les activitats esportives que 
es porten a terme al municipi, com ara els partits de futbol federat del Club Esportiu 
Ginestar, el Campus de Futbol a l’estiu, la Cursa i Marxa del Frare que tenen la seva 
sortida des del Poliesportiu, amb un recorregut de 22 i 11 quilòmetres respectivament, 
etc. 
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Vista dels participants de la Cursa i Marxa del Frare 

 

També, existeix un parc urbà de salut equipat amb diferents aparells adaptats a les 
persones grans i dissenyat per millorar i mantenir el seu estat físic, que es troba al llarg 
del passeig de l’Embarcador, un passeig de vianants entre la zona de l’antic camp de 
futbol i l’embarcador a la riba del riu Ebre. A més, l’Escola Pàmies fa ús d’una part de 
l’antic camp de futbol municipal, que utilitza com a pista de terra per les activitats de 
gimnàstica a l’aire lliure dels seus alumnes.   
 

• Equipaments socioculturals. 

El municipi de Ginestar té una considerable activitat sociocultural que es tradueix en un 
important teixit associatiu. En aquest sentit, l’Ajuntament de Ginestar ha posat al servei 
de les entitats diversos equipaments municipals per a la realització de la seva activitat 
associativa.  

Cal destacar el Casal Municipal, on es realitzen diferents activitats socioculturals del 
municipi. En el primer pis hi ha una sala adreçada a activitats organitzades des de 
diverses entitats i als baixos, una sala cedida a l’Associació de Jubilats, on s’ubica la Llar 
de Jubilats. Així mateix, es disposa de Biblioteca Municipal i Telecentre, ubicats al primer 
pis del Casal Municipal. Al Telecentre s’ofereix un punt d’accés a les TIC obert a tothom, 
que dinamitza l’entorn, d’una banda, i d’un altra, detecta les necessitats socials i 
empresarials del municipi, per promoure l’adquisició de coneixements i la divulgació dels 
avantatges de l’ús de les TIC entre la ciutadania i les empreses, treballant el foment de 
les tecnologies en la ciutadania i en el teixit socioeconòmic, i la millora de la qualitat de 
vida i l’autonomia dels ciutadans del municipi. 

 

A més, les instal·lacions del primer pis de l’edifici del Consultori mèdic, són utilitzades 
per l’Associació de Dones i per la Comunitat de Regants, i finalment, el local annex al 
Magatzem Municipal, és la seu de l’Escola i Banda de Música “La Ginesta”, 

• Equipaments sanitaris . 

Ginestar disposa d’un consultori mèdic local en el que són ateses les incidències més 
comunes de dilluns a divendres, en horari matinal, i on presten els seus serveis un 
metge de família i una infermera. Aquest equipament consta de sala d’espera, consultori 
del metge amb sala de cures/exploració annexa, consulta d’infermeria/practicant, serveis 
i vestíbul.  

Per altres casos o derivacions del propi metge de capçalera, cal desplaçar-se al Centre 
d’Atenció Primària de Móra la Nova i/o a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre. 
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B. Dinàmica sociocultural 

• Nivell d’associacionisme. 

Ginestar, tot i ser un municipi amb una població relativament petita i envellida, compta 
amb un important teixit associatiu, amb entitats socioculturals, esportives i d’oci 
vinculades a diferents àmbits, que esdevenen el principal motor sociocultural del 
municipi. Aquestes són: 

- Societat de Caçadors “La Ginesta” 
- Associació de Dones de Ginestar 
- Associació de Jubilats i Pensionistes de Ginestar 
- Associació de Mares i Pares d’Alumnes del CEIP Pàmies. 
- Club Esportiu Ginestar. 
- Escola i Banda de Música “La Ginesta” 
- Grup Cultural i Juvenil “L’Estralla” 
- Societat Cultural i Recreativa “La Ginesta” 
- Societat de Caçadors “La Ginesta” 

Pel que fa a les dades aplegades a l’enquesta que s’ha difós entre les dones de 
Ginestar, es veu clarament una important participació social de les mateixes, ja que un 
83,7% és sòcia d’alguna entitat del municipi, mentre que el percentatge que no té relació 
en cap entitat, és minoritari, i representa un 16,3% de les dones. En relació a les dones 
que pertanyen a una societat, un 17,9% tenen algun càrrec dins de l’associació, i al 
contrari, un 82,1% no en tenen.   

A més, cal destacar que un 80,6 % de les dones enquestades considera que una de les 
principals problemàtiques de les dones de Ginestar a nivell social és la manca 
d’activitats lúdiques, d’oci i culturals. 

 

3.2. Diagnosi estratègica 

3.2.1 Punts febles 

 

• Un envelliment de la població i dificultats de regeneració de la població. Tot i disposar de 
saldos migratoris positius, la presència d’una massa important de persones de més de 
60 anys, que representen un 36% de la població, i la presència de generacions molt 
madures i amb un pes demogràfic important, provoca al mateix temps un augment de la 
població en necessitats de dependència. 

• Una baixa capacitat de generar ocupació i de retruc atraure inversions. 

• Poca generació de llocs de treball per les dones (i en menor proporció, per els homes). 
De la població activa local, hi ha més gent que treballa a fora del propi municipi que no 
treballadors venen de fora del municipi. Aquesta dada confirma la baixa capacitat de 
crear treball, especialment del catalogat com a treball qualificat. 

• Un baix ús de les noves tecnologies per part de la població femenina, associat al retard 
en que arriben al territori i per tant, que aquestes no hagin contribuït encara al seu 
desenvolupament. En els últims anys, però, ha anat en augment el nombre de dones 
que les utilitzen. 
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• Un baix nivell de rendes, fet que repercuteix en diferents aspectes socioeconòmics del 
territori: voluntat de marxar, baixa voluntat d’invertir, .. i que afecten en primer ordre a la 
població femenina, amb uns diferències salarials respecte a la població masculina. 

• Un marcat caràcter agrícola de la població que genera quasi una dependència exclusiva 
en el sector primari, afegint el fet de tenir mà d’obra femenina no qualificada ni 
remunerada. 

 

3.2.2 Punts forts. 

 

• Una taxa d’atur que s’ha anat reduint en els darrers anys, que manté els llocs de treball, 
si bé principalment en el sector primari.  

• Possibilitat de desenvolupament turístic. Donada la proximitat del nucli urbà al riu, hi ha 
una empresa privada que es dedica al lloguer de caiacs. A més, actualment s’està 
realitzant la recuperació i restauració de l’Església vella de Ginestar, per rehabilitar-la 
amb el fi d’adequar-la per a ser visitada, incloent-hi una oficina de turisme i centre 
d’interpretació d’aquesta església i posant en marxa un servei d’atenció als visitants i 
exposar aspectes històric nacionals, territorials i locals relacionats entre si, i alhora 
mostrar els valors patrimonials d’aquest edifici com a compendi de tres estils 
arquitectònics. També, es pot visitar l’Església Parroquial de Sant Martí, d’estil barroc i 
del segle XVIII, l’edifici més notable de la població, amb tres naus, cúpula sobre el 
creuer i el campanar de torre inacabat. 

• Tot i que la població femenina és inferior a la població masculina, hi ha voluntat 
participativa de les dones en els diferents actes i actuacions de diferent caràcter que 
s’organitzen al municipi, així com una entitat, l’Associació de Dones, amb la voluntat de 
realitzar activitats al llarg de l’any i participar de forma directa en la realització d’aquest 
pla i el seu posterior desenvolupament operatiu. 

• Bona voluntat per part de l’Ajuntament de Ginestar, amb la Regidoria de Serveis Socials 
i atenció a les persones, d’aposta ferma per la creació i desenvolupament d’un nou Pla 
de polítiques d’igualtat. 

 

 

3.3. Primera proposta estratègica. 

3.3.1 Salut i qualitat de vida.  

 

• Desenvolupar activitats de prevenció i promoció de la salut per aconseguir el benestar 
físic, psicològic i social. 

• Informar les dones sobre la detecció i prevenció de malalties que afecten, 
primordialment, al col·lectiu femení. 

• Informar i sensibilitzar en matèria de corresponsabilitat de les tasques familiars 
domèstiques. 
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• Motivar les dones en la pràctica esportiva i de salut. 

 

3.3.2 Formació.  

 

• Afavorir el desenvolupament de la coeducació, que comporta la promoció d’una 
educació que potencia la igualtat real d’oportunitats i l’eliminació de tota mena de 
discriminació per raó de sexe, així com la integració de forma explícita i amb continguts 
d’aprenentatge de la perspectiva de gènere.  

• Promoure els principis d’igualtat entre els pares per a eliminar estereotips de gènere en 
l’educació dels nens i les nenes en l’àmbit familiar. 

• Motivar els i les joves per a que estudiïn per evitar el fracàs escolar.  

• Introduir les noves tecnologies entre el col·lectiu de dones amb fractura digital.  

• Informar sobre les noves oportunitats de feines qualificades que apareguin al municipi i, 
en general, a la comarca i les opcions de formació. 

 

3.3.3 Ocupació.  

 

• Millorar l’accés de la dona al mercat laboral, especialment en moments com l’actual amb 
una important presència de l’atur entre el col·lectiu femení. 

• Aconseguir el dret de les dones a remunerar i legalitzar el treball submergit (en el cas de 
Ginestar, l’agrari). 

• Incorporar a la dona en igualtat d’oportunitats a nous filons d’ocupació o treballs 
vinculats a la tradició del municipi. 

• Facilitar iniciatives de dones empresàries i animar a les dones a emprendre la seva 
empresa. 

• Facilitar que les dones i els homes que treballen, i especialment els que ho fan fora del 
municipi, puguin fer-ho compatible amb la seva vida familiar. 

 

3.3.4 Participació. 

 

• Augmentar la participació de dones joves a les associacions i l’intercanvi generacional. 

• Incentivar la participació de dones immigrades a les associacions, entitats i actes 
culturals. 

• Fer més visible el paper de les dones en les associacions i en els organismes de la 
societat civil. 
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• Visualitzar, reconèixer i impulsar la participació i aportacions de les dones a la cultura, la 
història i la tradició. 

• Continuar fomentant i facilitant la presència femenina en la vida social i política.  

 

4. Pla d’Acció.  
 

4.1. Línies estratègiques 

Les línies estratègiques den les quals es basa la definició del Pla Local de Polítiques de Dones 
de Ginestar 2016-2019, són les mateixes polítiques de gènere que defineix el Pla de Polítiques 
de Dones de la Generalitat de Catalunya. Els seus objectius generals es divideixen en sis eixos, 
els quals es recullen a continuació: 

4.1.1 Transversalitat de les polítiques de gènere.  

La transversalitat de gènere i de les dones a les polítiques públiques i d’aquestes polítiques a 
l’administració comarcal i local, constitueix una estratègica fonamental per avançar en 
l’assoliment de l’objectiu de millorar la qualitat de vida de les dones i contribuir en l’eradicació de 
qualsevol tipus de discriminació vers les dones i al foment de la igualtat entre dones i homes. 
Significa la incorporació de la perspectiva de gènere a totes les polítiques, a tots els nivells i a 
tos els processos de les etapes polítiques. D’aquesta manera es pretén que el conjunt de 
polítiques que impulsa una institució impacti d’igual manera en les oportunitats i situacions 
socials dels homes i les dones, al mateix temps que reconeix les aportacions femenines en la 
construcció de la nostra societat. 

 

La transversalitat de gènere implica la integració sistemàtica de la perspectiva de gènere a totes 
les polítiques i accions, és a dir, tenir en compte les necessitats i els interessos tant de les 
dones com dels homes, atenent als diferents components socials i culturals que defineixen el 
gènere, així com la consideració de l’impacte sobre homes i dones d’aquestes polítiques i 
accions tant en la seva creació, el seu seguiment com en la seva avaluació. 

Acompanyes la estratègia els elements següents: 

1. L’evolució del concepte d’igualtat entre dones i homes. 

2. La incorporació de la perspectiva de gènere en les polítiques municipals.  

3. La participació de les dones en les decisions polítiques. 

4. La prioritat de les polítiques de gènere i de les polítiques de dones. 

5. El canvi de cultura. 

6. La promoció d’una comunicació no-sexista en l’àmbit administratiu. 
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Actualment el repte de les polítiques de dones està situat en el desenvolupament d’aquest 
enfocament de la transversalitat que proposa incloure la perspectiva de gènere en tots els 
àmbits de la política de l’Ajuntament i que obliga a elaborar de nou conceptes i construir formes 
de pensar en el món des d’un nou paradigma que consideri les diferències entre les condicions, 
les situacions i les necessitats respectives entre les dones i els homes i que incorpori les 
aportacions dels sabers de les dones. 

Objectius generals: 

• Impulsar i consolidar la transversalitat de les polítiques de dones a totes els àmbits de 
l’Administració de la Generalitat de Catalunya. 

• Promoure i contribuir a consolidar la transversalitat de les polítiques de dones a 
l’administració local. 

• Incentivar l’aplicació de la perspectiva de gènere i de les dones i la transversalitat a 
altres àmbits de la societat. 

• Tenir en compte la perspectiva de gènere als mitjans de comunicació (web de 
l’Ajuntament, plataforma eBando, xarxa social Facebook) amb l’ utilització d’un 
llenguatge no sexista en les publicacions, en els impresos, en la retolació, ..., etc. 

• Promoure la celebració d’actes en motiu de la commemoració anual del 8 de març. 

  

4.1.2 Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals.  

 

L’imaginari patriarcal impregna els processos de socialització de les persones. En aquests 
s’assimilen les pautes culturals de la societat de context, es conforma la identitat de gènere i 
s’assumeixen els valors, normes i comportaments que corresponen a les característiques 
femenines i masculines marcades dels patrons culturals. A aquesta construcció de les identitats 
sexuades col·laboren totes les agències socialitzadores: la família, l’escola, el grup d’iguals, les 
institucions socials i, de manera predominant, els mitjans de comunicació. La discriminació i la 
absència d’igualtat d’oportunitats per a les dones son així normalitzades. 

Tal com es diu en el Pla de Polítiques de Dones del govern de la Generalitat de Catalunya, son 
nombroses les constatacions del canvi enorme que s’ha produït en la situació de les dones amb 
relació a la dels homes, si més no en les societats teocràtiques. Ara bé, tot i que el pensament i 
les pràctiques dels moviments de les dones i des les feministes apuntaven, de manera pacífica, 
cap a la neutralització del sistema patriarcal, aquest sistema costa d’esborrar i de substituir per 
un de nou, perquè és una construcció universal de sòlides arrels, de durada mil·lenària i de gran 
fortalesa, que afecta tots i cadascun dels àmbits de la vida dels éssers humans. Tanmateix, 
sabem que el patriarcat, en tant que construcció històrica, és transformable. 

Aquest eix té com a objectiu contribuir a transformar la visió androcèntrica de la societat actual, 
el que requereix no només que el marc legal sigui reflex i motor de les importants 
transformacions socials ocorregudes en aquesta direcció, sinó que urgeix la necessitat de 
superar aquesta igualtat de dret o igualtat formal (la condició de ser igual dones i homes ne la 
legislació), i assolir la igualtat de fet o igualtat real, una igualtat efectiva que canviï els costums i 
les estructures de desigualtat existents. 
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Objectius generals: 

• Reduir la presència de l’androcentrisme en l’imaginari social. 

• Fer visibles les aportacions creatives de les dones a la cultura i potenciar i difondre la 
creativitat femenina.  

• Reduir la presència de l’androcentrisme i eradicar el sexisme en els mitjans de 
comunicació. 

• Afavorir el desenvolupament de l’acció coeducativa. 

• Incorporar la perspectiva de gènere i de les dones a la formació universitària, la 
innovació i la recerca.  

• Incorporar la perspectiva de gènere i de les dones als espais esportius i de lleure. 

• Impulsar l’equitat entre les dones i els homes en la política de cooperació al 
desenvolupament de la Generalitat de Catalunya. 

                

 

4.1.3 Participació. 

Les dones, al llarg de la història, han participat en la construcció, el manteniment i la 
transformació de la societat des d’un ventall d’àmbits i activitats molt més ampli del que reconeix 
la definició restringida del paper de les dones que ens ha estat llegada i que les successives 
onades dels moviments feministes han lluitat per modificar i/o eixamplar. 

Aquest eix d’intervenció té com objectiu tant el reconeixement del paper i els sabers de les 
dones ginestaroles, com fer visible la seva presència i diversitat, i també fomentar la seva 
presència i participació a tots els nivells i àmbits socials de la comarca, fent de Ginestar un 
municipi amb un entorn sostenible i participatiu per a les persones que hi viuen. 

S’ha d’avançar en la generació i consolidació d’espais de participació, i fer-ho considerant els 
diferents col·lectius de dones i les seves diferents mirades, experiències i aportacions, 
combatent especialment les situacions d’exclusió i de desavantatge social de les dones en 
situacions de major vulnerabilitat en tant que aquests afecten notablement el ple exercici dels 
seus drets de ciutadania. 

 

Reconèixer el paper i els sabers de les dones en la societat, fer visible la seva presència i 
diversitat i fomentar la seva participació a tots els nivells i àmbits socials és essencial per 
construir una societat justa. Així, el suport als espais, associacions i xarxes de dones, com a 
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llocs d’intercanvi, d’experiències, de suport mutu i de coneixement, resulta absolutament 
rellevant. 

Objectius generals: 

• Dinamitzar i donar suport al teixit associatiu femení. 

• Impulsar la participació social de les dones en tots els organismes de la societat civil 
(col·legis professionals, organitzacions esportives, agrupacions empresarials, ONGs, ...) 

• Garantir la participació prioritària en els òrgans de representació política (partits polítics i 
sindicals). 

• Impulsar la participació de les dones a tots els òrgans consultius de les administracions 
públiques. 

 

4.1.4 Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps. 

La necessitat de conciliar els diferents temps de la vida de les persones s’ha incrementat pels 
importants canvis que s’han produït en una multiplicitat d’àmbits com l’econòmic, el demogràfic, 
el laboral, el social, etc. i que han modificat de forma irreversible la realitat social i les 
preferències de les persones; l’augment del nombre de persones grans, la immigració, el 
creixement de la diversitat de les realitats familiars, la transformació i la diversificació de 
l’estructura econòmica i productiva, els avenços tecnològics o l’increment i canvis en les pautes 
de mobilitat de la ciutadania. 

Les dones augmenten les seves hores de treball quan passen de no tenir fills a tenir-los o a 
incorporar altres persones a la llar, tanmateix, el treball dels homes en les mateixes situacions 
disminueix. A més, el temps total de treball, ha de veure amb el nombre de persones a la llar, ja 
que no solament els fills i filles petites, o les persones malaltes, sinó també totes les persones 
adultes, en particular el fills grans, tendeixen a aportar menys treball del que generen.  

 

 
 

Aquesta realitat s’observa a les dades obtingudes a l’enquesta distribuïda pels habitatges del 
municipi, i adreçada a les dones d’edats a partir de 15 anys, de la que s’extrauen els resultats 
següents: un 18,4 % de les dones enquestades dediquen d’1 a 6 hores a la setmana a les 
tasques domèstiques i la mateixa proporció hi dedica de 13 a 18 hores. A més, en la mateixa 
simetria, un 10,5 %, les dones dediquen a les feines de la casa, de 7 a 12 hores setmanals i de 
19 a 24 hores setmanals, però també la mateixa equivalència de dones no hi dedica cap hora, 
que correspon a la franja d’edat del jovent que conviu al domicili familiar.  Com a tret significatiu, 
emfatitzar que un 68,2% de les enquestades consideren que les tasques domèstiques i les 
càrregues familiars són responsabilitat seva, mentre que un 31,8% no ho considera així.  

A més, tenint en compte la informació recollida de les enquestes, un 56,82% de les 
enquestades tenen parella, i en relació amb aquesta, han manifestat que un 40% dedica d’1 a 6 
hores setmanals a la feina domèstica mentre que un 36% no en realitza cap. Les tasques més 
compartides són fer la compra (51,2%), cuinar (46,3%), netejar (31,7%), cuidar els familiars 
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(26,8%), fer reparacions domèstiques (17,1%) i altres (7,3%), com treballar al camp. Al contrari, 
també s’extreu que un 19,5 % de les parelles no comparteixen cap tasca.   

Des de la perspectiva de gènere, les millores en la gestió i sincronització dels diferents temps 
necessiten, per fer-se efectives: la corresponsabilitat en el treball reproductiu (entesa com la 
participació equilibrada de dones i homes en cadascuna de les tasques i responsabilitats de la 
vida familiar, tant del treball domèstic com de la cura de persones dependents); una nova 
organització social i territorial que posi en el centre de les seves intervencions les persones; el 
reconeixement del valor social i econòmic del treball familiar i domèstic, i una veritable igualtat 
d’oportunitats entre homes i dones en el mercat de treball. 

Objectius generals: 

• Tenir en compte el valor del treball de cura i atenció, i del treball domèstic i familiar en la 
planificació de les polítiques econòmiques i socials.  

• Impulsar un nou model d’organització social i territorial que permeti equilibrar els temps i 
els treballs. 

• Garantir la presència de les dones en el mercat de treball remunerat sense discriminació 
vertical ni horitzontal, en igualtat de tracte i d’oportunitats. 

 

 4.1.5 Qualitat de vida i cohesió social. 

La cohesió social és un concepte complex i multidimensional que considera els aspectes 
objectius i subjectius del benestar social. Dins l’economia, és un concepte relacionat amb el 
nivell de vida, tot i que aquest darrer està més basat en indicadors econòmics. Tanmateix, el 
concepte pot tenir una definició més ampla, relacionada amb al satisfacció amb la vida diària en 
oposició amb el benestar financer o material. En aquest sentit, la qualitat de vida és un concepte 
més subjectiu que no pas objectiu, que contrasta les esperances o expectatives d’una persona 
amb el seu present, i que implica la igualtat d’oportunitats per a que la població pugui exercir els 
seus drets fonamentals i assegurar el seu benestar, sense discriminació de cap tipus i atenent 
la diversitat.  

Les desigualtats de gènere entre homes i dones en l’accés i control dels actius i recursos per 
satisfer les seves necessitats, inclosos els serveis públics, estan presents a totes les societats. 
Malgrat el treball que des de les polítiques públiques s’ha fet i s’està fent per assegurar l’accés 
de totes les persones als recursos econòmics, sociosanitaris i culturals mínims, existeix una 
desigualtat estructural entre dones i homes que, unida a altres factors les situa en situacions 
d’especial vulnerabilitat i, en ocasions, de discriminació múltiple. 

 

La qualitat de vida de les persones i, per tant, la possibilitat de satisfer les seues necessitats a 
tots els nivells ( personals, laborals i familiars ), està directament determinada per la distribució 
dels temps i espais en què s'organitza la seua vida i la mesura en què pot gaudir-los. La 
tradicional " divisió sexual del treball", que assigna tasques diferenciades a homes i a dones en 
funció del seu sexe, s'ha convertit en un obstacle per a permetre que totes les persones puguen 
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gaudir i beneficiar-se de les diferents activitats que es desenvolupen en cadascun dels espais i 
temps en igualtat de condicions.  

 
Les dones continuen estant molt més vinculades amb tot allò "reproductiu i domèstic" 
(organització i tasques domèstiques, cura i atenció a persones dependents: infància , gent gran 
o malalta ) i els homes es dediquen en major mesura a tot allò " productiu o públic " ( activitats 
laborals remunerades , polítiques i de participació social ). Tot i que la societat en què vivim 
necessita de totes aquestes activitats per a poder funcionar de manera adequada, la "visibilitat" i 
el "valor social" d’aquestes no és equitatiu. L'àmbit productiu i públic socialment se situa en un 
pla de reconeixement molt per sobre de l'espai reproductiu i de tot allò domèstic. 
  
Aquesta divisió sexual del treball en els diferents espais on les persones desenvolupen els seus 
projectes de vida fixa la capacitat de gaudir dels seus temps: el temps domèstic (dedicat a 
activitats de cura i domèstiques), el temps públic (per a treballar "fora de casa", participar en la 
política o activitats econòmiques i socials) i el temps privat (que cada persona es dedica, per al 
seu gaudi personal, no subjecte a altres tasques reproductives o públiques) . 

Aquest eix té com a objectiu avançar en el coneixement de les situacions emergents que 
condicionen la qualitat de vida de les dones en tots els àmbits i contribuir a generar les 
condicions que permetin assegurar l’accessibilitat i el control, en condicions d’igualtat, dels 
serveis i dels recursos. Els exemples clau per impulsar la qualitat de vida de les dones passen 
per impulsar polítiques potents en temes d’acció social, salut, esports, habitatge, medi ambient, 
... 

Arrel de l’enquesta adreçada a les dones del municipi de Ginestar, la conclusió que s’extreu de 
les dades recollides, és que la majoria de les dones opinen que tenen temps lliure (un 95,3%), 
mentre que hi ha un grup minoritari que ha respòs que no tenen temps lliure (un 4,7%).  Del 
grup de dones que han manifestat que tenen temps lliure, un 85,7% ho dediquen a mirar la 
televisió, un 57,1 % a connectar-se a Internet, un 42,9 % ho destina a llegir llibres i un 40,5%, a 
fer labors. També, en petita proporció, hi ha altres activitats com escoltar la ràdio, llegir revistes 
o diaris, escriure, ... Pel que fa a les activitats que realitzen fora del domicili, un 75,6 % ho 
destina a passejar, un 39% fa esport, un 22% aprofita per estudiar i la resta fa altres activitats 
com treball cívic i comunitari o tallers de manualitats, restauració, ... 

Objectius generals: 

• Avançar en el coneixement de les situacions emergents que condicionen la qualitat de 
vida de les dones en tots els àmbits.  

• Garantir l’accés de les dones a la informació i difondre els recursos existents. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en els recursos i prestacions d’acció social.  

• Garantir una assistència sanitària sense desviacions de gènere tot tenint en compte la 
diversitat. 

• Incorporar la perspectiva de gènere en els equipaments i la pràctica esportiva. 

• Construir un entorn que faciliti la qualitat de vida de les dones.  

 

4.1.6 Intervenció integral contra la violència masclista. 

En funció del que diu la llei 5/2008, del 24 d’abril, del dret de les dones a eradicar la violència 
masclista, aquesta és la que s’exerceix contra les dones com a manifestació de la discriminació 
i de la situació de desigualtat en el marc del sistema de relacions de poder dels homes sobre les 
dones i que produïda per mitjans físics, econòmics o psicològics puguin tenir com a resultat un 
dany o patiment físic, sexual o psicològic per a la dona, així com les amenaces d'aquests actes, 
la coacció o la privació arbitrària de llibertat, tant si es produeixen a la vida pública com privada. 
S’utilitza l’expressió violència masclista perquè és considera que el masclisme és el concepte 
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que de manera més general defineix les conductes de domini, control i abús de poder dels 
homes sobre les dones i que, alhora, ha imposat un model de masculinitat que encara és 
valorat per la societat com a superior.  

La violència masclista es pot exercir d’una manera puntual o d’una manera reiterada, i es 
classifica de la forma següent:  

• Física: comprèn qualsevol acte o omissió de força contra el cos d'una dona, amb el 
resultat o el risc de produir-li una lesió física o un dany, que comporta ferides, fractures i 
fins i tot la mort. 

 
• Psicològica: comprèn tota conducta o omissió intencional que produeixi en una dona una 

desvaloració o un patiment, per mitjà d'amenaces, d'humiliació, de vexacions, 
d'exigència d'obediència o submissió, de coerció verbal, d'insults, d'aïllament o qualsevol 
altra limitació del seu àmbit de llibertat. La víctima és perseguida amb crítiques, 
amenaces, injúries, calúmnies i accions per tal d'enderrocar l'autoestima i aconseguir un 
estat de desesperació, hi ha menyspreu a la víctima com a ser humà, pot haver-hi 
privació de llibertat, dret a prendre decisions, etc. 
 

• Sexual: comprèn qualsevol acte de naturalesa sexual no consentit per les dones, inclosa 
l'exhibició, l'observació i la imposició, per mitjà de violència, d'intimidació, de prevalença 
o de manipulació emocional, de relacions sexuals, amb independència que la persona 
agressora pugui tenir amb la dona o la menor una relació conjugal, de parella, afectiva o 
de parentiu, en definitiva, una imposició d'una relació sexual contra la voluntat (inclosa la 
inducció a la prostitució, l'exhibicionisme vers els nens, etc.). 
 

• Econòmica: consisteix en la privació intencionada i no justificada de recursos per al 
benestar físic o psicològic d'una dona i, si escau, de llurs filles o fills, i la limitació en la 
disposició dels recursos propis o compartits en l'àmbit familiar o de parella. El que és el 
mateix, té lloc en no cobrir les necessitats bàsiques dels membres familiars o quan es fa 
un control dels diners, manipulació o xantatge a través del recursos econòmics.  
 

• D’abandonament: es manifesta principalment contra nens, gent gran i discapacitats, 
tractant-se d'un maltractant passiu on no es proporciona abric, higiene, protecció i cures 
mèdiques, etc. 
 
 

Hi ha diferents formes d’explicar com es genera aquesta violència, per un cantó, la violència 
masclista es estructural i multicausal, ja que no es deu a trets singulars i patològics d’una sèrie 
d’individus, sinó que té trets estructurals d’una manera cultural de definir les identitats i les 
relacions entre els homes i les dones. La violència masclista es produeix en una societat que 
manté un sistema de relacions de gènere que perpetua la superioritat dels homes sobre les 
dones i assigna diferents atributs, rols i espais en funció del sexe.  
 
Per un altre cantó la violència masclista es instrumental. El poder dels homes i la subordinació 
de les dones, que és un tret bàsic del patriarcat, requereix algun mecanisme de submissió. En 
aquest sentit, la violència esdevé l’instrument que serveix per consolidar aquest domini, doncs 
aquesta no és un fi en si mateix sinó un instrument de dominació i control social i, en aquest 
cas, s’utilitza com a mecanisme de manteniment del poder masculí i de reproducció de la 
submissió femenina. D’aquesta manera, el factor principal de risc per a la violència masclista i 
de gènere és ser dona. I és que els homes maltractadors han après que aquesta és la millor 
manera d’aconseguir control i dominar la dona.  
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Des de les entitats locals es pot contribuir a eradicar-la, executant accions que posin de 
manifest què és la violència de gènere i com combatre-la. A Ginestar, aquesta cooperació es 
pot encarar per mitjà de la treballadora social del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, que es 
desplaça al municipi un cop cada quinze dies. 
 
També, amb motiu de la declaració per part de l’ONU, l’any 1999, del dia internacional per a 
l’eliminació de la violència envers les dones, el 25 de novembre, s’organitzen diferents actes per 
manifestar el rebuig a la violència masclista i denunciar-ne les causes que l’originen amb la 
ferma voluntat de no detenir-los fins a eradicar-la. Per la seva banda, la societat catalana 
augmenta dia a dia la seva sensibilització i implicació davant les diferents manifestacions de la 
violència masclista. 
 
A més, està en funcionament la línia telefònica 900900120 que ofereix atenció gratuïta tots els 
dies de l’any, durant les 24 hores del dia i facilita la comunicació en un total de 124 llengües. És 
un primer recurs confidencial on les dones poden trucar-hi i expressar la situació que viuen i 
se’ls ofereix una derivació als serveis de la Xarxa d’intervenció integral contra la violència 
masclista. A través d’aquest telèfon les dones accedeixen directament a un equip de 
professionals de l’advocacia, la psicologia, el treball social i la medicina. En les situacions més 
extremes també es realitza el contacte directe amb els serveis d’emergències policials i de 
salut.  
 
A Catalunya, les trucades ateses al llarg de l’any passat van ser de 9.227, que suposen 769 
trucades mensuals i al voltant de 25 diàries. De la seva anàlisi destaca que el 94,2% de les 
ocasions es tracta de violència masclista en la parella. En el 68% dels casos es tracta de la 
parella actual i en el 32% de l’ex-parella. En la resta d’ocasions es tracta de violència familiar, 
social, comunitària i laboral.  
 

 
 

La majoria de trucades, el 94,6%, són per violència psicològica; en un 35,1% per violència 
física; en un 8% per violència econòmica, i en un 2,8%, per violència i abusos sexuals. Cal 
subratllar el fet que el 56% de les dones conviuen amb l’agressor, i dins d’aquest grup, el 27%, 
tenen fills/filles menors d’edat vivint dins el nucli familiar, víctimes d’aquesta violència.  
 
Pel que fa a les dones de Ginestar, segons les dades recollides de l’enquesta per l’elaboració 
d’aquest Pla, consideren que les principals problemàtiques a nivell familiar i personal són la 
desigualtat en la llar (57,5%), l’autoatribució de les tasques domèstiques (55%), la dependència 
econòmica de la parella (32,5%), la dependència afectiva de la parella (5%) i altres (5%). 
 

Objectius generals: 

• Desenvolupar estratègies de prevenció i de sensibilització  per a totes les formes i àmbits de 
la violència masclista. 

• Desenvolupar les estructures de coordinació i cooperació que permetin una intervenció 
integral.  

• Facilitar a les dones d’accés als drets que els corresponen i als serveis que hi ha al seu 
abast.  
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4.2. Definició de les actuacions. 

A continuació es mostren les actuacions que inclou el Pla Local de Polítiques de Dones de Ginestar 
2016-2019 segons els sis eixos d’actuació del Pla de Polítiques de Dones de la Generalitat de 
Catalunya, i tenint en compte els resultats obtinguts en el diagnòstic participatiu amb els què es 
perfilen els objectius i el disseny de les actuacions que s’hauran de desenvolupar en el present Pla. 

S’ha aplicat una plantilla base en la que es detalla l’eix al que pertany, l’àmbit, els objectius a que fa 
referència, l’actuació amb la definició de la mateixa, la seva planificació i els seus responsables. A 
més, també, es recullen les accions o actuacions relacionades que ja estan en marxa. També, per a 
cadascuna d’elles s’estableixen els seus indicadors d’avaluació, que sempre s’hauran d’elaborar 
considerant la variable de gènere. 

 

4.2.1.Eix 1: Transversalitat de les polítiques de dones. 

                                Quadre resum eix 1  
Eix Transversalitat de les polítiques de dones. 

 

Objectius 
generals 

• Impulsar la transversalització de les polítiques de dones a tots els àmbits de l’Ajuntament. 

• Integrar els interessos de les dones en diferents àmbits. 

• Desenvolupar polítiques d’igualtat entre homes i dones a l’Ajuntament. 

• Promoure l’ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 
 

Actuacions • Creació i difusió del Pla local de polítiques de dones de Ginestar 2016‐2019. 

• Ús d’eines, materials i publicacions específics per utilitzar un llenguatge no sexista ni androcèntric 

 
 

 
 

 
 
 

Actuació 4.2.1.  A) 

Actuació Creació i difusió de les polítiques de dones. 
 

Objectius • Introduir la perspectiva de gènere i d’igualtat d’oportunitats en el funcionament intern de 
l’Ajuntament i de forma transversal en totes les àrees. 

• Promoure la igualtat d’oportunitats i incentivar la utilització d’un llenguatge no sexista ni 
androcèntric en la comunicació oral, escrita i visual de l’Ajuntament. 

 

Definició  
de l’actuació 

• Creació i difusió del Pla de polítiques de dones de Ginestar 2016‐2019 per tal d’aprofundir en la 
situació de les dones de Ginestar, tant a nivell social com laboral i definir les seves expectatives i 
necessitats.  

• Fer la màxima difusió als mitjans de comunicació d’abast local. 
 

Planificació Curt termini 
 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

 
Planificació 

• Elaboració i presentació del pla. 

• Nombre d’accions derivades. 

• Impacte social derivat de la creació i presentació del pla. 
 

 



 40

  
Actuació 4.2.1.  B) 

Actuació Ús d’un llenguatge no sexista ni androcèntric. 
 

Objectius • Promoure la igualtat d’oportunitats i incentivar la utilització d’un llenguatge no sexista ni 
androcèntric en al comunicació oral, escrita i visual. 

• Participar en les accions de dinamització de la transversalitat i de les polítiques de dones que 
s’ofereixen des del Consell Comarcal de la Ribera d’Ebre, des de l’ Institut Català de les Dones o 
altres administracions locals o supralocals del territori.  
 

Definició  
de 
l’actuació 

• Cercat l’oferta de cursos sobre la inclusió de la perspectiva de gènere en el seu treball i en els 
processos de presa de decisions i en la manera de fer política i convèncer el personal tècnic i polític.  

• Animar el personal polític i donar suport al personal administratiu per adquirir els hàbits d’un 
llenguatge no sexista ni androcèntric.  

• Contemplar les variables sexe i edat en la recollida i sistematització d’informació. 
 

Planificació Curt termini 
 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

 
Indicadors  
d’avaluació 

• Elaboració i presentació del pla. 

• Nombre d’accions derivades. 

• Impacte social derivat de la creació i presentació del pla. 
 

 

 

4.2.2.Eix2: Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals. 

                                Quadre resum eix 2  
Eix Canvis culturals que transformin estructures i models patriarcals. 

 

Objectius 
generals 

• Sensibilitzar el sector cultural i la societat en general sobre la necessitat de modificar i superar la 
concepció androcèntrica de la cultura.  

• Fer visibles les aportacions femenines a tots els àmbits culturals del municipi.  

• Reduir la presència de l’androcentrisme i eradicar el sexisme en els mitjans de comunicació locals.  

• Planificar la oferta cultural pública tenint en compte les necessitats i inquietuds de les dones.  
 

Actuacions • Realització d’actes de sensibilització.  

• Incrementar la oferta lúdica i cultural. 

• Realització d’actes divulgatius d’iniciatives femenines en diferents àmbits socials. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 41

Actuació 4.2.2. A) 

Actuació Realització d’actes de sensibilització  
 

Objectius • Realitzar actes que fomentin la sensibilització referent a la població femenina.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Realitzar actes de sensibilització amb motiu del Dia Internacional de les Dones i del Dia Internacional 
de la no violència contra les dones, subratllat, entre altres, la necessitar de compartir responsabilitats, 
obligacions i drets, així com vers les dones que pateixen discriminació múltiple.  
 

Planificació Curt termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Salut, Serveis socials i atenció a les persones, Festes, Joventut i Esports.   

• Regidoria de Cultura. 
 

 
Planificació 

• Persones / Col·lectiu de participants. 

• Accions realitzades. 

  
 

Actuació 4.2.2. B) 

Actuació Increment de l’oferta lúdica i cultural 
 

Objectius • Visualitzar, reconèixer i impulsar la participació i aportacions de les dones a la cultura i la tradició.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Increment de l’oferta lúdica i cultural amb tallers, xerrades i cursos d’alliberament d’ansietat i tensions, 
sexualitat, conciliació de la vida laboral i familiar, esports i altres.  

• Exposicions de la dona i la cultura.  

• Jornades, xerrades i/o conferències sobres dones relacionades amb el món de la cultura al territori.  

• Realitzar xerrades i activitats per reconèixer el paper de les dones com a transmissores de sabers i 
coneixements. 

• Creació i difusió del Pla de polítiques de dones de Ginestar 2016‐2019 per tal d’aprofundir en la 
situació de les dones de Ginestar,  social i laboralment, i definir les seves expectatives i necessitats.  

Planificació Mig termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Cultura 
 

 
Planificació 

• Materials emprats. 

• Participació. 
 

 
 
 

 
 

Actuació 4.2.2.  C) 

Actuació Realització d’actes divulgatius d’iniciatives femenines en diferents àmbits socials. 
 

Objectius • Afavorir el desenvolupament de l’acció coeducativa. 

• Promoure els principis d’igualtat entre els pares per a eliminar estereotips en l’educació dels nens i les 
nenes en l’àmbit familiar. 

• Seguir els principis de coeducació i igualtat d’oportunitats en el disseny dels plans i cursos de formació.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Realització d’actes (jornades, xerrades, etc.) per divulgar les iniciatives femenines als diferents àmbits 
socials.  
 

Planificació Curt termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Cultura 
 

 
Planificació 

• Persones / Col·lectiu de participants. 

• Accions realitzades. 
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4.2.3.Eix3: Participació. 

                                Quadre resum eix 3  

Eix Participació  

 
Objectius 
generals 

• Dinamitzar i donar suport al teixit associatiu femení. 

• Impulsar la participació social de les dones en tots els organismes de la societat civil (organitzacions 
esportives, etc. ). 

• Potenciar l’associacionisme femení.  

• Valorar el treball realitzar per les associacions de dones.  

• Potenciar els intercanvis i la participació.  
 

Actuacions • Desenvolupar accions participatives que subratllin el paper de les dones.  

• Edició d’una agenda d’activitats i suport a les actuacions que desenvolupi el col·lectiu de dones de 
Ginestar.  

 
  

Actuació 4.2.3.  A) 

Actuació Desenvolupament d’accions participatives que subratllin el paper de les dones 
 

Objectius • Realitzar actuacions que tinguin un important paper de la població femenina local.  

• Organitzar accions que tinguin un component positiu en el transfons i no es quedin sense cap 
conclusió al respecte.  

• Generar expectatives positives entre tots els sectors de la població femenina local 
Definició  
de l’actuació 

• Desenvolupar accions (xerrades, jornades, etc.) que subratllin el paper de les dones en diferents 
organismes de la societat civil, que puguin ser un reclam per altres dones i propiciïn la seva 
participació. 

Planificació Mig termini 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Cultura 

• Regidoria de Promoció Econòmica 

• Regidoria de Turisme 

•  
 
Planificació 

• Materials emprats. 

• Participació. 
 

 
 

 

Actuació 4.2.3.  B) 

Actuació Editar una agenda d’activitats i suport a les actuacions que desenvolupi el col·lectiu de dones de 
Ginestar. 
 

Objectius • Donar suport, des de les diferents regidors de l’Ajuntament de Ginestar, a actuacions encapçalades 
pel col·lectiu femení, més enllà de les pròpiament culturals. 

• Facilitar per mitjà d’ajuts i/o finançament des del mateix ajuntament a la realització d’accions que 
fomentin la participació del col·lectiu femení.  

• Donar suport a la realització d’aquest tipus d’actuacions, amb la col·laboració del personal i òrgans 
de govern de l’Ajuntament de Ginestar. 
  

Definició  
de l’actuació 

• Suport a les actuacions que desenvolupi el col·lectiu de dones de Ginestar, i especialment  a 
l’Associació de Dones.   
 

Planificació Curt termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Cultura 
 
Planificació 

• Persones / Col·lectiu de participants. 

• Accions realitzades 
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4.2.4.Eix4:Reorganització dels treballs  i noves polítiques dels temps. 

                                Quadre resum eix 4  

Eix Reorganització dels treballs i noves polítiques dels temps. 

 
Objectius 
generals 

• Tenir en compte el valor del treball de cura i atenció, i del treball domèstic i familiar en la planificació 
de polítiques.  

• Impulsar la corresponsabilitat de dones i homes en els tasques familiars, domèstics i de cura.  

• Promoure la presència de les dones en el mercat de treball remunerat en condicions d’igualtat de 
tracte i oportunitats.  

• Promoure la flexibilitat i adaptació d’horaris a les necessitats de les dones. 

• Promoure la presència de les dones en els sectors on estan subpresentades. 
 

Actuacions • Desenvolupament d’accions de sensibilització dels nous conceptes de treball i temps.  

• Manteniment i millora de serveis municipals.  

• Fomentar la creació d’empreses. 

• Formació ocupacional. 

 

 Actuació 4.2.4.  A) 

Actuació Desenvolupament d’accions de sensibilització dels nous conceptes de treball i temps 

Objectius • Informar i sensibilitzar en matèria de corresponsabilitat de les tasques familiars domèstiques. 

• Aprofundir en les necessitats de les dones actuals en aspectes que fan referència a la correlació 
treball domèstic‐professional i necessitats del temps per realitzar‐ho. 

• Aconseguir major implicació de la població masculina en aquest sentit.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Desenvolupar accions de sensibilització sobre el valor de les tasques familiars, domèstiques i de cura 
que desenvolupen les dones i la necessitat de la corresponsabilitat en l’àmbit de les familiar, 
conjuntament amb agents socials i econòmics per promoure la efectiva igualtat entre dones i homes 
al mercat laboral i bona equiparació treball‐temps. 

Planificació Llarg termini 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Promoció Econòmica 
 

 
Planificació 

• Nombre d’activitats programades. 
 

 
 

 

Actuació 4.2.4.  B) 

Actuació Manteniment i millora de serveis municipals.  

Objectius • Donar facilitats a les familiar per a la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.  

• Buscar la concordança amb totes les parts implicades per millorar serveis municipals bàsics, com la 
llar d’infants o escola bressol, per establir  l’educació infantil de primer cicle a l’Escola Pàmies de 
Ginestar. 
 

Definició  
de l’actuació 

• Dur a terme accions de sensibilització (jornades, etc) amb agents socials i econòmics per promoure 
l’efectiva igualtat entre dones i homes al mercat laboral. Realitzar sondejos entre la població 
femenina per conèixer les necessitats actuals en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i 
laboral. Fer accessibles aquests recursos a tota la població (identificar subvencions per a les famílies 
que puguin ser gestionades a través de l’AMPA, beques de menjador del Consell Comarcal de la 
Ribera d’Ebre, etc.).   
 

Planificació Llarg termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

 
Planificació 

• Accions realitzades. 

• Persones destinatàries. 
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Actuació 4.2.4. C) 

Actuació Fomentar la creació d’empreses. 

Objectius • Afavorir i promoure la incorporació de les dones al treball remunerat.  

• Facilitar iniciatives de dones empresàries i animar a les dones a emprendre la seva empresa.  

• Oferir tots els serveis als quals poden accedir les dones per fomentar l’emprenedoria i la creació de 
noves empreses al municipi.  

• Fomentar l’autoocupació el treball autònom femení.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Realització d’activitats (serrades, jornades, etc) que fomentin l’emprenedoria entre la població 
femenina local, fer‐les partícips del foment de l’empresa al municipi i presentar‐los tots els serveis 
que tenen a l’abast per crear noves activitats empresarials entre la població femenina.  

Planificació Llarg termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidora de Promoció Econòmica 
 

 
Planificació 

• Nombre d’actuacions de sensibilització realitzades. 

• Nombre de projectes engegats.  

• Nombre d’empreses constituïdes.  
 

 

 
 
 

 

Actuació 4.2.4. D) 

Actuació Formació ocupacional. 

Objectius • Augmentar la confiança (persona, professional) de les dones en relació a la seva capacitat de 
treballar en qualsevol àmbit.  

• Informar sobre les noves oportunitats de feines qualificades que apareguin a la comarca i les 
opcions de formació.  

• Adequar i promocionar l’oferta formativa destinada a persones adultes com a vehicle d’inserció 
laboral.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Oferir cursos per potenciar les capacitats professionals en aquelles persones que no han treballat 
remuneradament. Aixó com fer arribar a la població, i especialment a les dones, informaició sobre 
l’oferta de formació ocupacional que es realitzi a la comarca.  

  
Planificació Mig termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidora de Promoció Econòmica 
 

 
Planificació 

• Nombre d’actuacions de sensibilització realitzades. 

• Nombre de projectes engegats.  

• Nombre d’empreses constituïdes.  
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4.2.5.Eix5: Qualitat de vida i cohesió social. 

 
                                Quadre resum eix 5  

Eix Qualitat de vida i cohesió social.  

 
Objectius 
generals 

• Facilitar l’accés de les dones a les TIC i minimitzar la fractura digital existent, tant a nivell de gènere 
com també entre el món urbà i rural.  

• Impulsar la pràctica esportiva entre les dones com a garantia de salut i com a element de cohesió 
social.  

• Contribuir a l’eradicació dels desploms de gènere en l’àmbit de la salut.  
 

Actuacions • Accés a les TIC i millora de la fractura digital.  

• Campanyes de sensibilització i informació dona i salut.  

• Campanya d’informació a les dones amb cura de gent gran.  

 
 

  
Actuació 4.2.5.  A) 

Actuació Accés a les TIC i millora de la fractura digital.  

Objectius • Ampliar les opcions de formació TIC per a persones adultes i adequar‐la a les necessitats de les 
dones.  

• Introduir les noves tecnologies entre el col·lectiu de dones, especialment aquells grups d’edat de 
major necessitat o que s’hagi detectat major fractura digital.  

• Apropar l’oferta formativa a les dones i adequar‐la a les seves necessitats.  

• Buscar agents formatius externs que puguin realitzar cursos adequats a les seves necessitats.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Diagnosticar la situació de les dones respecte a les noves tecnologies.  
 

Planificació Curt termini 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidoria de Promoció Econòmica 
 

 
Planificació 

• Cursos realitzats. 

• Persones beneficiàries.  

 
 

 

Actuació 4.2.5.  B) 

Actuació Campanyes de sensibilització i informació dona i salut.  

Objectius • Promoure hàbits saludables entre la població i especialment entre les dones.  

• Augmentar l’autoestima de les dones i treballar per evitar l’aparició de problemes de salut mental.  

• Motivar les dones en al pràctica esportiva.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Fomentar l’exercici físic entre la població de totes les edats, informant sobre els beneficis físics, 
psíquics i socials que aporta, i especialment entre les dones, mitjançant xerrades.  

• Organitzar itineraris i sortides curtes (1‐2 hores aprox.) per caminar per les rodalies del nucli urbà.  

• Continuar amb la realització de cursos ja existents o introduir‐ne de nous.  
Planificació Mig termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  

• Regidora d’Esports. 
 

 
Planificació 

• Accions realitzades. 

• Persones destinatàries. 

• Persones participants. 
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Actuació 4.2.5. C) 

Actuació Campanya d’informació a les dones amb cura de gent gran. 

Objectius • Atendre les necessitats i millorar la qualitat de vida de dones que realitzen la funció de cura 
dels col·lectius dependents. 

 
Definició  
de l’actuació 

• Oferir informació sobre la llei de dependència sobre les ajudes econòmiques que inclou.  

• Oferir suport psicològic per mitjà de xerrades o tallers de trobades per a les cuidadores 
informals.  

• Cursos de formació per a aquelles persones, en general dones, que realitzen tasques de cura i 
atenció a d’altres persones (higiene, dieta equilibrada, primers auxilis, aprendre a moure una 
persona malalta, etc.)  

  
Planificació Mig termini 
Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  
 

 
Planificació 

• Accions realitzades. 

• Persones destinatàries i participants.  

  
 

4.2.6.Eix6: Intervenció integral contra la violència de gènere.. 

                                Quadre resum eix 6  

Eix Intervenció integral contra la violència de gènere. 

 
Objectius 
generals 

• Desenvolupar estratègies de prevenció i de sensibilització per a totes les formes i àmbits de la violència 
masclista. 

• Difondre les diferents formes i àmbits de violència masclista. 

• Difondre els materials existents en matèria d’informació que facilitin a les dones el coneixement dels 
drets i els serveis que els corresponen. 

• Accions d’informació, conscienciació i informació. 
 

Actuacions • Elaboració de materials d’informació referent al tema.  

 
 

  
 

Actuació 4.2.6.  A) 

Actuació Elaboració de materials d’informació referents al tema. 

Objectius • Creació de materials divulgatius que fomentin la igualtat de gènere.  
 

Definició  
de l’actuació 

• Elaborar i difondre materials informatius dels serveis i dels recursos que hi ha a l’abast de les dones 
en situació de violència masclista, tenint en compte les diferents formes i els diferents àmbits en els 
quals es pot produir i la diversitat de dones.  
 

Planificació Curt termini 

Agents  
implicats 

• Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones.  
 

 
Planificació 

• Materials elaborats. 
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4.3. Avaluació. 

L’elaboració del Pla Local de Polítiques de Dones s’ha basat en un procés participatiu impulsat des 
de la Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones al llarg de l’any 2015. La coordinació i el 
seguiment del pla a l’Ajuntament de Ginestar es realitzarà per part d’aquesta àrea i amb el 
recolzament d’altres regidories, segons els àmbits d’actuació que els hi pertoquin. Durant tot el 
procés d’implementació del Pla, la Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones 
s’encarregarà de fer el seguiment i avaluació del Pla Local de Polítiques de Dones de Ginestar. 

 
El pla de Polítiques de Dones de Ginestar tindrà una durada inicial de 4 anys, des de l’any 2016 al 
2019, amb les fases d’implementació següents: 
 

1. Elaboració del Pla de Polítiques de Dones a partir de les aportacions recollides en el procés 
participatiu per mitjà de l’Enquesta (annex 1) i el Qüestionari per detectar necessitats (annex 
2). 

2. Presentació i aprovació pel Ple Municipal 
3. Presentació a la ciutadania i personal tècnic municipal 
4. Desplegament de les accions. 
5. Avaluació. 

 
 
Per tal de garantir una bona implementació del Pla i una avaluació de l’impacte obtingut amb les 
actuacions desenvolupades, es contempla el seguiment i desenvolupament del pla amb l’assistència 
de les àrees següents: 
 
� Regidora de Serveis Socials i Atenció a les Persones. 

� Regidoria de Promoció Econòmica. 

� Regidoria de Cultura. 

� Regidoria d’Esports. 
 
Aquest procés participatiu s’inicia amb el propòsit d’apropar-nos a les problemàtiques i de recollir 
propostes i idees. Amb el propòsit d’elaborar un Pla local de polítiques de dones, l’Ajuntament de 
Ginestar va distribuir els models d’enquesta i de qüestionari per detectar necessitats als domicilis 
del municipi, animant a la població femenina a emplenar-los per participar activament en la seva 
elaboració. La informació recollida a les enquestes ha orientat i dirigit el treball tècnic de redacció 
del Pla local, amb el que s’intentarà respondre a l’ interès i a les necessitats de la població, sobretot 
femenina, del poble. Els eixos de treball que integren el Pla responen als centres d’interès 
manifestats i consensuats al procés participatiu. 
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4.4. Accions de difusió del pla. 

El primer objectiu d’aquest pla és fer-ne difusió, que la societat de Ginestar sigui conscient que el 
seu Ajuntament i la Regidoria de Serveis Socials i Atenció a les persones en particular, ha elaborat 
el disseny d’un pla d’igualtat per tal de generar polítiques que incorporin projectes, activitats i 
actuacions que fomentin la igualtat de gènere. 
 

 
 
 

 TIC i xarxes socials. 
 

A la pàgina web del municipi de Ginestar, www.ginestar.cat, és el lloc on es difondrà 
l’elaboració d’aquest  pla per a la coneixença de la població, així com les diferents activitats 
que es realitzaran en el marc de les actuacions incloses al Pla. També es publicarà a la 
pàgina web que l’Ajuntament té a la xarxa social facebook, 
https://www.facebook.com/ajuntamentGinestar. 
 
 

 

   
                               
 

 Associació de Dones de Ginestar 
 

Aquesta entitat ha d’esdevenir un nexe d’unió entre la corporació municipal i el col·lectiu de 
dones, atès que agrupa el gènere femení del municipi. 
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4.5. Aprovació del pla.  

La Resolució PRE/1224/2016, de 12 de maig, per la qual s'aproven les bases reguladores del 
procediment per a la concessió de subvencions als ens locals per finançar les despeses derivades 
de l'elaboració, la implementació i el desenvolupament de polítiques de dones defineix com a 
objectius subvencionables el disseny i l'elaboració d'un pla de polítiques de dones, que ha d'aprovar 
l'òrgan de govern de l'ens local abans del termini de justificació que estableix la convocatòria; i el 
disseny i implementació de projectes, programes o activitats que incorporin la perspectiva de 
gènere.  
 

 
Aquest pla ha d'incloure un diagnòstic quantitatiu i qualitatiu, les línies estratègiques, les accions a 
desenvolupar, les estructures de coordinació i seguiment i la vigència, que ha de ser com a mínim 
de tres anys.  
 
L’Ajuntament de Ginestar ha elaborat el present Pla local de polítiques de dones tenint com a 
objectiu general establir un marc d’actuació per a les Polítiques de dones al municipi de Ginestar i 
per definir un pla d’acció per al període de 2016 a 2019.  
 
Aquest Pla té un caràcter integral, en el sentit que pretén donar abast de forma transversal a tots els 
àmbits i àrees d’intervenció municipal i actuar com a instrument per a l’aplicació de l’enfocament 
integral del gènere com a garantia de l’aplicació del principi d’igualtat.  
 

 
 
L’impuls i la coordinació en el disseny, aprovació i implementació del Pla local de polítiques de 
dones s’ha dut a terme inicialment des de la Regidoria de Serveis Socials i atenció a les persones, i 
amb la participació directa de personal de l’Ajuntament. 
 
 
 

4.5. Annexos.  

A continuació s’incorporen els documents emprats per a la recollida i anàlisi de les dades que s’han 
inclòs en l’elaboració d’aquest pla, adreçats al col·lectiu de dones del municipi i que han estat 
distribuïts mitjançant lliurament en els seus domicilis.  
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Annex 1: Enquesta per a l’elaboració del Pla Local ºde Polítiques de Dones 2016-2019. 
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Annex 2: Qüestionari per detectar necessitats. 
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DILIGÈNCIA per fer constar que el present Pla Local de Polítiques de Dones 2016-2019 ha 
estat aprovat en sessió extraordinària de la Junta de Govern Local del dia 23 de febrer de 
2017. 
 
Ginestar, 24 de febrer de 2017. 
La secretària,  
 
 
 
 
 
 
 


