
Direcció General de Desenvolupament RuralK GENERALITAT
^ VALENCIANA Servei de Promocló de

la Dona en l'Ámbit RuralConselleria d’Agricultura,
Comunitol ValencianaDesenvolupament Rural,

Emergencia Climática
i Transició Ecológica

i*



Per qué aquest pía?
La ¡gualtat entre les dones i els homes és un dret universalment reconegut, vinculat a la 
ciutadania lliure i responsable, que en la nostra societat está protegit per un ampli maro 
normatiu. No obstant aixó, les dones, en massa ocasions, continúen estant en una posició 
de desavantatge.

Les particularitats del medi rural, amb una major carencia de servéis basics de qualitat i 
rols socials molt más marcats, faciliten que les dones d'aquest entorn continúen sent les 
que assumeixen de manera majoritária les tasques de crianga i de cures. Aixó, en un entorn 
amb elevada taxa d'envelliment de la poblado i l'existéncia d'escassos o nuls servéis de 
suport que les alliberen del seu obligat paper de cuidadores familiars.

Les dificultáis per aconseguir la conciliació entre la vida familiar i laboral i la falta de 
corresponsabilitat existent, provoca uns usos del temps clarament diferenciáis que es 
tradueixen en una major falta d’oportunitats laboráis i majors obstacles per a formar part 
dels sectors economics que es desenvolupen en l’ámbit rural i que acaben produint una 
concentració de les dones en les posicions inferiors de la jerarquía laboral mentres que els 
homes, pel contrari, ocupen majoritáriament els llocs de poder i responsabilitat.

Per revertir el procés, hem de fomentar la diversificado económica de l’Espai Rural 
Valencia amb especial incidencia en el potencial femení i impulsar totes aquelles 
actuacions encaminadas a atendré les necessitats especifiques de les dones que l’habiten, 
especialment aquelles que afavorisquen la seua participació en espais públics i de presa 
de decisions en els ámbits sindical, professional, cooperatiu i politic. Hem d'apostar per 
avangar cap a una societat valenciana on les dones rurals tinguen un paper protagonista, 
impulsant totes aquelles iniciatives que afavorisquen un canvi de mentalitat, de costum i 
de cultura, de manera que es faga més visible i es reconega el seu paper.
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La recuperació d’una ruralitat viva en ¡gualtat, en la qual les dones puguen vlure 
dignament, en la qual convisca la tradició i la innovació de manera sostenible, és objectiu 
fonamental de les polítiques de desenvolupament com a requisit indispensable per a 
continuar construint una societat que siga garantía de viabilitat, d'identitat i de progrés 
de l'espai rural.

Amb aquest Pía, la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergencia 
Climática i Transició Ecológica, inicia un camí compromés amb la igualtat de genere en 
l'Espai Rural Valencia, fonamentalment del nostre Sistema Agroalimentari, conscients 
que aquest recorregut será llarg i que la igualtat efectiva entre dones i homes i la justicia 
social en el medi rural, haurem de cultivar-la dia a dia, entre totes les persones, per 
aconseguir una societat més plural, equitativa i justa.
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Objectius
Defensa de la igualtat de genere en l'espai rural valencia i en els 
Sectors RAP

Visibilització del paper de les Dones RAP

Foment de la Ruralitat Viva

Difusió dels valors del medi rural i les seues possibilitats
EIXOS

Impuls a la formació de les Dones RAP

iFacilitació de la incorporado de les dones a l'activitat productiva

Suport a l'emprenedoria femenina 12Promoció de la participació de les dones en els organs de decisió

LÍNIES
Impuls a les xarxes de dones, a l'associacionisme i cooperativisme

iDifusió de les perspectives ecofeministes: visió sostenible de la vida

Suport al relleu generacional i a la recuperació deis coneixements

Foment de la conciliació i la corresponsabilitat

MESURESDifusió de la importancia de l'alimentació saludable de proximitat

iPromoció d'ajudes a les Dones RAP

Visibilització de projectes liderats per Dones RAP

Promoció de referents femenins RAP

Impuls del Lideratge de les Dones RAP ACCIONS
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