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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

La Violència de Gènere és un problema públic, transnacional, social, que es dóna 

en tots els països, independentment del grau de desenvolupament que tinguen. Afecta 

a totes les dones perquè està vinculada al desequilibri en les relacions de poder en-

tre els dos sexes en els àmbits personal-familiar, social, econòmic, religiós i polític. La 

nostra legislació en esta matèria és puntera, i tot esforç és necessari a l’hora d’imple-

mentar polítiques públiques d’igualtat per a la prevenció i accions d’atenció i segui-

ment a les dones en situació de maltractament. 

La Violència de Gènere constitueix un atemptat contra els drets humans, el dret a 

la vida, a la seguretat, a la llibertat, a la dignitat de les dones. No podem avançar en 

democràcia, si primer no superem l’origen de la desigualtat estructural que sosté la 

Violència de Gènere.

Pròleg
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Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

El Programa Más Seguras Más Iguales està dissenyat com una acció contundent 

per actuar quan la Violència de Gènere ja s’ha produït. Pretén dotar al municipi de l’ei-

na més potent: un equip humà, amb formació, implicació i eines, que treballe de forma 

coordinada per a donar una atenció integral i personalitzada, no només a la víctima, 

sinó també a les seues filles i fills. 

La labor que exerceix en este àmbit Equality Momentum des de fa ja anys és d’alt 

nivell, ja que compta amb un equip expert i multidisciplinari. Totes les seues integrants 

són Màster Universitari en la matèria i provenen de disciplines diferents àmbits: jurí-

dic, criminòleg, comunicació, sociologia, comptant també amb col·laboracions d’ori-

gen policial i judicial.

Tant Elisa Iniesta com Ana Julián són professionals que compten amb una dilata-

da trajectòria de disseny i implementacions d’accions concretes en la matèria, i el seu 

compromís en la consecucció d’una societat igualitària i democràtica és la seua prin-

cipal senya d’identitat.

Eva Cifre Gallego

Coordinadora grup de recerca de Gènere, 
Salut i Emocions de la Universitat Jaume I.
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Introducció
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Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

La violència de gènere és una violència que afecta les dones pel mer fet de ser-ho. 

La discriminació de les dones, i la violència de gènere com la manifestació més brutal 

de les desigualtats entre dones i homes, és un problema social que hem d’afrontar de 

manera col·lectiva. 

Per a fer-ho, s’ha d’integrar la perspectiva de gènere en totes les polítiques públi-

ques i accions realitzades des de les institucions de manera que s’establisquen en to-

tes elles l’objectiu general d’eliminar les desigualtats i de promoure la igualtat entre do-

nes i homes. 

El programa Más Seguras, Más Iguales está dissenyat per Equality Momentum amb 

aquest objectiu, a més a més de per a donar resposta a l’objectiu principal que esta-

bleix el Pacte d’Estat contra la violència de gènere signat en 2016: continuar impulsant 

polítiques públiques per a l’erradicació de la violència cap a la dona. Objectiu que ja 

s’establia en la L.O. 1/2004 de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral con-

tra la Violència de Gènere.
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Más seguras, Más Iguales és un programa integral per a la detecció, prevenció i 

actuació municipal davant la violència de gènere que pretén formar equips multidisci-

plinaris especialitzats en erradicar la violència de gènere des de l’actuació municipal.

Està dirigir a tots els operadors públics que intervenen durant el procès d’assistèn-

cia a les víctimes de violència de gènere: equip d’igualtat, equip social, gabinet psico-

pedagògic, atenció jurídica, atenció psicològica, policia local i altres forces i cossos de 

seguretat (si n’hi haguera), centres d’atenció sanitària, centres escolars i qualsevol al-

tre agent que poguera intervindre propi del municipi.

El programa pretén assegurar una correcta atenció a les víctimes o possibles víc-

times de violència de gènere. Una atenció adequada, completa i amb perspectiva de 

gènere. Per a això, el programa està dividit en quatre fases: 

 + Primera fase de formació de tots els agents implicats per a dotar-los del co-

neixement i les eines necessàries i suficients per a l’atenció de víctimes de 

violència de gènere.

 + Segona fase de formació d’una taula de treball amb el seu reglament de fun-

cionament internet per assegurar el seu funcionament correcte a llarg termini.

 + Tercera fase de creació dels diferents documents d’actuació coordianda deta-

llats que s’aplicaran en cadascun dels casos perquè totes les persones implica-

des sàpiguen actuar adequadament.

 + Quarta fase de difusió del programa per assabentar a tota la població de la lo-

calitat de l’existència de l’equip de treball.
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Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

Darrere del programa Más Seguras, Más Iguales trobem a Equality Momentum, una 

consultoria en matèria de gènere especialitzada en oferir solucions en forma de tre-

balls tècnics i formatius sempre amb perspectiva de gènere.
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

el nostre equip

“Del que més orgulloses estem en Equality
és del nostre equip” 

Equality Momentum

Equality Momentum és una consultoria de gènere que ofereix serveis de consulto-

ria, investigació i formació en matèria d’igualtat de gènere. La nostra activitat es diri-

geix tant a empreses com a administracions públiques i organitzacions de qualsevol 

índole (agrupacions, associacions, fundacions, ONGs, sindicats, partits polítics...).

 Els serveis de la nostra consultoria inclouen la promoció, execució, avaluació i au-

ditoria de polítiques d’igualtat i estratègies per impulsar la igualtat d’oportunitats. La 

nostra missió és fer la nostra pròpia aportació a favor d’una societat més igualitària 

des de l’equidat, per la qual cosa incloem activitats per impulsar la igualtat d’oportuni-

tats i la no discriminació en l’àmbit social, educacional, institucional, sanitari i laboral.

A més a més, el nostre equip d’especialistes es dediquen al disseny i al desenvolu-

pament d’eines instrumentals pràctiques com: guies, productes tecnològics, platafor-

mes de formació, apps, etc. Aquestes eines ajuden amb el compliment de la missió i 

dels valors de l’empresa. 
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El nostre treball està dividit en dos grans blocs: els plans 

d’igualtat i les accions formatives.

En primer lloc, comptem amb un gran equip tècnic especia-

litzat en la redacció de plans d’igualtat per a la ciutadania (sec-

tor públic) i plans d’igualtat de recursos humans (sector privat).

D’altra banda, oferim formacions puntuals en format de ses-

sió/jornada en temes específics, així com programes formatius 

complets i dissenyats pel nostre equip especialitzat. Estos pro-

grames estan enfocats a temàtiques més concretes (com el 

programa Coeduca, per exemple) i amb un objectiu molt espe-

cífic, com és el cas del programa Más Seguras, Más Iguales. 

En Equality Momentum treballem realitzant activitats 

enfocades a la promoció de polítiques d’igualtat de gène-

re amb la missió de fomentar que visquem en una socie-

tat democràtica i lliure de violència de gènere.M
is
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Els valors que regeixen a Equality Momentum són la 

igualtat, la confiança, l’honestedat, la responsabilitat, la 

cooperació, la dignitat humana, la solidaritat, la justícia 

social, la sostenibilitat ecològica i la participació demo-

cràtica i transparent. Les persones que treballen darrere 

d’Equality Momentum comparteixen aquests valors que 

són els que regeixen l’Economia Social i del Bé Comú. 



Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Elisa Iniesta

Ana María Julián Edo i Elisa Iniesta Pérez de Gracia són les fundadores d’Equality 

Momentum  que des de 2012 desenvolupen la seua tasca de forma coordianda en el 

sector de la consultoria de gènere. A més a més, l’equip està format per Agents d’Igual-

tats i altres col·laboradores externes d’alta especialització.

Elisa Iniesta Pérez de 

Gracia és Agent d’ Igualtat, 

Llicenciada en Dret per la 

Universitat Complutense de 

Madrid. Postgraduada per la 

UJI Especialista en Auditories 

d’Igualtat i Màster Oficial 

Interuniversitario-Internacional en 

Igualtat i Gènere en l’ámbit Públic 

i Privat, especialitat Polítiques 

Públiques.

Entre les seues tasques principals 

cal destacar el desenvolupament i la im-

plemtanció de plans d’igualtat i informes 

d’avaluació. És especialista en treballs 

tècnics, en els que aplica una perspecti-

va multidisciplinar, i ha desenvolupat una 

eina pràctica per portar a terme audito-

ries d’igualtat en qualsevol tipus d’orga-

nització pquier tipo de organización públi-

ca o privada.
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Ana Julián
Ana María Julián Edo és Agent d’Igualtat, 

Llicenciada en Dret per la Universitat de València, 

postgraduada per la UJI en Talleristes per la 

Igualtat y Dinamització Social, i Màster Oficial 

Interuniversitari-Internacional en Igualtat i Gènere 

en l’àmbit Públic i Privat, amb especialitat en 

Polítiques Públiques. 

Entre les seues principals tasques figura la crea-

ció i el disseny dels programes formatius generals 

i específics en matèria d’igualtat i contra la violèn-

cia de gènere. Estos programes estan dirigits a 

personal polític i tècnic d’ajuntament, funcionariat, 

personal de empreses, etc. També s’encarrega del 

disseny i dinamització de tallers sobre diferents te-

mes amb perspectiva de gènere com: corresponsa-

bilitat, drets laborals o elaboració d’informes amb 

impacte de gènere, entre altres.
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

El nostre equip

Paula Hortelano Vila és Agent d’Igualtat i 

Ciminòloga. S’encarrega de la planificació i la 

coordinació de projectes de violència de gènere i 

igualtat. Realitza tasques de suport en els treballs 

tècnics i és una peça clau per al treball en equip 

d’Equality Momentum. 

Ana Belén López Miota és Jurista especia-

lista en Violència de Gènere. S’encarrega de les 

formacions generals del programa Més Segures, 

Més Iguals, i la seua aportació al programa ha si-

gut essencial per a que, a més a més de realit-

zar-se amb una perspectiva de política pública 

d’igualtat, siga d’una eficàcia transformadora en 

la forma en què s’afronten els casos de violència 

de gènere en els municipis. 
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Equality Momentum compta amb la col·labo-

ració d’altres persones per a les tasques de for-

mació específica com ara Ana Gracia Enebral 

(Promotora d’Igualtat), Raquel Beltrán (Agent de 

policía), Renato Sansalvador (Oficial de Policía) o 

Joaquina de la Peña Salavedra (Jutgessa de ca-

sos de Violència de Gènere), entre altres.

A més a més, l’equip el completen altres 

persones de formació especialitzada com 

Laura Bellver (Agent d’Igualtat i Periodista), 

Irene Domingo (Agente d’Igualtat i Sociòloga), 

Mª José Verdejo (Promotora d’Igualtat), 

Carla  Llovet (estudiant en pràctiques del màs-

ter gènere i Polítiques d’Igualtat UV), i Adela 

Valldecabres (estudiant en pràctiques del Máster 

d’Igualtat i Gènere n l’àmbit Públic i Privat UJI) que 

aporten el seu treball en tasques d’organització 

i coordinació de l’equip, així com en tasques de 

suport a la resta del personal. Completen l’equip  

Cristina Sánchez Serradilla i Maria Villier Vilalta 

com les encarregades de les tasques de comuni-

cació de l’empresa. como las encargadas de las 

tareas de comunicación de la empresa.



PrograMa

Més Segures, Més Iguals



Més Segures, Més Iguals
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

El programa Més Segures, Més 

Iguals és un programa formatiu i de 

creació de documents d’actuació coor-

dinada dirigits a ajuntaments per a 

la detecció, prevenció i actuació en 

violència de gènere en els municipis. 

Este programa respon a una neces-

sitat pública d’afrontar la violència de 

gènere des de les polítiques públiques 

i per això estvamb la normativa au-

tonòmica, estatal i europea en matèria 

d’igualtat de gènere. 

Els objectius del programa estan alineats amb els Objectius de Desenvolupament 

Sostenible de Nacions Unides. 

5.1. Es proposa posar fi a totes les formes 

de discriminació contra totes les dones i xique-

tes del món. 

5.c. Aprovar i fortalir polítiques encertades 

i lleis aplicables per a promoure la igualtat de 

gènere i el empoderament de totes les dones i 

xiquetes en tots els nivells. 

El programa es realitza amb els recursos del 

Pacte d’Estat contra la violència de Gènere, l’ob-

jectiu del qual es seguir impulsant polítiques pú-

bliques per a l’erradicació de la violència contra 

les dones com una veritable política d’estat. 
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Objectius del programa
L’objectiu general del programa Més Segures, Més Iguals és convocar a tots els 

operadors locals, tant dependents de l’ajuntament com d’altres administracions (edu-

catives, sanitària, etc.) i traslladar la cultura del treball en equipo com a mètode indis-

pensable per a actuar amb eficàcia davant de la Violència de Gènere.
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Els Objectius Específics del programa son: 

 + Formar a tots els operadors que intervenen en matèria de detecció, prevenció i 

actuació davant de la violència de gènere per evitar que es produïsca i per ser 

eficaç en la atenció a lesdones en situació de maltractament, així com a les 

seues filles i fills. 

 + Adquirir la destresa per a participar com equip de treball en les posteriors fases.

 + Constitució d’una Taula Local, junt amb la redacció del seu reglament de cons-

titució i funcionament. 

 + Redacció d’un Document d’Actuació coordinada municipal davant la violència 

de gènere.

 + Activació de la Taula Local.

 + Promoció d’una acció comunicativa per a que tota la ciutadania la existència 

d’aquest recurs i s’implique en la lluita per aconseguir una societat lliure de 

Violència de Gènere. 

El programa Més Segures, Més Iguals pretén oferir unes garanties de seguretat a 

les víctimes de violència de gènere: les dones i les seues filles i fills. Es tracta de crear 

espais que possibiliten la creació de sinèrgies adequades entre els diferents agents 

que puguen intervindre en qualsevol casde Violència de Gènere, i de crear equips que 

treballen de forma coordinada per a que siga possible l’actuació preventiva i l’actuació 

davant els possibles casos de Violència de Gènere en el municipi. 
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Destinatàries
Les destinatàries finals del programa són les dones víctimes i possibles víctimes 

de violència de gènere. Amb la creació d’equips de treball multidisciplinaris i coor-

dinats se’ls podrà oferir una atenció de millor qualitat, així com garantir la protecció 

d’aquestes dones i dels seus i les seues menors.

El Programa Més Segures, Més Iguals està dirigit a tots aquells operadors que pu-

guen intervenir en la cadena d’atenció cap a les dones víctimes o possibles víctimes 

de violència de gènere. 
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Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

El programa es dirigeix als següents agents municipals i extra-municipals, de for-

ma variable segons la idiosincràsia de cadascuna de les localitats:

 + Equip d’igualtat

 + Agent d’Igualtat

 + Promotora d’Igualtat

 + Equip de Serveis Socials

 + Treball Social

 + Integració Social

 + Educació Social

 + Assistència Jurídica

 + Assistència a migrants

 + Altres

 + Forces i Cossos de Seguretat 

 + Policia Local

 + Guàrdia Civil

 + Policia Nacional

 + Policia Judicial

 + Altres

 + Centres Sanitaris

 + Centres d’Atenció Primària

 + Hospitals

 + Altres

 + Centres educatius

 + Equips directius

 + Figures CIC

 + Oficina d’atenció al Delicte

 + Centres Dona 24 hores

 + Judicatura

 + Jutjat especialitzat en violència 

de gènere

 + Associacions de Víctimes de 

violència de gènere

 + Altres
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Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Fase 1: Formació
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Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

La Fase 1 de Formació del programa inclou 40 hores de formació semi-presencial 

que es divideixen en les següents sessions:

 + Sessió presencial inaugural (8 hores) en què s’exposen els conceptes bàsics i 

es visibilitza la violència de gènere com un problema real que existeix en la nos-

tra societat aparentment igualitària.

 + Formació online (10 hores) en què es treballen concepte de major profunditat i 

es presenta el primer exercici pràctic sobre casos reals de violència de gènere 

que treballarà l’alumnat.

 + Formació presencial específica (4 hores) en què es dividirà a tots els opera-

dors en tres grans grups per tal de rebre formació específica sobre actuació 

en cadascuna de les àrees: serveis socials, forces i cossos de seguretat, i resta 

d’operadors.

 + Formació online (10 hores) en què s’acaba d’aprofundir en alguns conceptes 

teòrics i es treballa a partir d’exercicis pràctics de casos de violència de gènere 

que inclouen a menors.

 + Sessió presencial de cloenda (8 hores) en què es presenta un resum de la for-

mació i es treballa en equip realitzant una simulació de la Taula de treball per 

posar en pràctica tot el que s’ha aprés. 

La formació del programa Més Segures, Més Iguals pot homologar-se com forma-

ció de l’Institut Valencià de l’Administració Pública (IVAP), sempre que siga el mateix  

ajuntament qui la sol·licite amb almenys dos mesos d’antelació.
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Els continguts de la formació parteixen des de zero, per tant no es requereix d’una 

formació en matèria d’igualtat amb anterioritat. Els conceptes s’expliquen des de els 

més senzills fins als més complexos de manera que l’alumnat sense formació prèvia 

puga seguir-lo perfectament. Els continguts inclouen:

 + La definició de violència de gènere com a un fenomen social des de totes les 

seues perspectives (econòmica, política, social, etc.)

 + L’anàlisi del marc legislatiu autonòmic, estatal i internacional.

 + L’estudi de les mesures de protecció, procediments d’actuació i pautes 

d’acompanyament.

 + Estratègies de coordinació com a grup per una intervenció integral. 

Al finalitzar la formació es fa entrega a tot l’alumnat d’un Certificat de superació del 

curs de 40 hores.

Impartida pel nostre elenc de professorat:

 + Ana Julián (Agent d’Igualtat i Jurista)

 + Elisa Iniesta (Agent d’Igualtat i Jurista)

 + Ana Gracia (Promotora d’Igualtat)

 + Ana Belén (Jurista especialista en Violència de Gènere)

 + Raquel Beltrán (Agente de policia experta en Violència de Gènere)

 + Renato Sansalvador Ramírez  (Oficial de policia expert en Violència de 
Gènere, Criminòleg i Coordinador del grup MINERVA.

Formació presencial
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Formació Online

L’alumnat podrà accedir a una plataforma online d’ús senzill i intuïtiu en la 

qual podrà accedir tant als continguts teòrics de la formació (presencial i també 

online) com als exercicis pràctics, que es pujaran a la plataforma. A la plataforma 

també es rebran els comentaris per part del professorat.

A més a més, la plataforma compta amb un fòrum on es poen compartir dub-

tes i comentaris per fer el procés més enriquidor.

La plataforma és d’ús senzill i des del primer moment es podran accedir-hi a 

tots els continguts del curs, la qual cosa facilita la conciliació familiar de les per-

sones que atenen la formació.
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Fase 2: Mesa de Treball
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La Fase 2 del programa Més Segures, Més Iguals està dedicada a la creació d’una 

Taula de treball multidisciplinària. Es comptarà amb la participació de tots els 

agents implicats en l’atenció de víctimes i possibles víctimes de violència de gène-

re que, idealment, hauran participat prèviament en la Fase 1 de formació.

Aquest grup multidisciplinari serà l’encarregat de reunir-se per decidir el reglament 

de funcionament intern de la pròpia taula: qui forma part d’ella, quins són els requi-

sits que hauran de complir els seus participants (entre ells serà indispensable tin-

dre la formació específica), com es renoven els càrrecs quan algú cessa, l’estructu-

ra de la mesa (que pot ser més horitzontal o més jeràrquica segons decidisca cada 

localitat), cada quant es convoca la Taula de forma ordinària i sota quins criteris es 

podrà convocar de manera extraordinària.

Que siguen els mateixos agents implicats els que s’encarregen de decidir el funcio-

nament de la Taula, fa que es convertisca en una eina real i eficaç contra la lluita de 

la violència de gènere. Cada municipi adaptarà el reglament intern a la seua prò-

pia idiosincràsia la qual cosa respon a l’objectiu final d’aquesta fase: garantir que 

la Taula de treball funcione.
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Fase 3: Document 
d’actuació coordinada

La Fase 3 del programa Més Segures, Més Iguals està dedicat a la creació dels do-

cuments d’actuació coordinada específics del mateix municipi i per cadascuna de 

les àrees d’actuació.

Gràcies als documents d’actuació coordinada, crearem un compromís conjunt so-

bre com actuar en cadascun dels possibles casos de violència de gènere en la 

seua prevenció, detecció i actuació d’aquesta. Es tindran en consideració les dife-

rents situacions que pogueren sorgir i es desenvoluparan múltiples plans d’acció 

que comptaran amb el suport coordinat de totes les àrees implicades en el procés.
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Tots els operadors que formen part de la Taula de treball (Fase 2) podran, gràcies 

als coneixements adquirits durant la formació (Fase 1), redactar un document d’actua-

ció coordinada detallat per a cadascun dels operadors a partir d’una metodologia de 

treball participatiu.

Així, i de forma consensuada, cadascun dels operadors (forces de seguretat, equips 

de serveis socials, equips d’igualtat, centres educatius, centres sanitaris, oficines de 

víctimes del delicte, etc.) aprovarà els diferents documents d’actuació coordinada per-

què s’apliquen en el municipi. És a dir, es decidirà, segons la tipologia de violència de 

gènere, com actuar amb la víctima segons també la tipologia d’aquesta. Cada opera-

dor serà el responsable de decidir com l’atendrà i com, quan i en quines circumstàn-

cies la derivaran a un altre operador. 

Són els porpis operadors els que saben de quins recursos disposen i al compar-

tir les seues metodologies de treball amb la resta d’integrants de la Taula de treball es 

creen sinergies i treballs coordinats que proporcionen una gran eficàcia en l’atenció de 

les dones i els seus i les seues menors. 



37

Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

Fase 4: Difusió
La Fase 4 del programa Més Segures, Més Iguals està dedicada a la difusió de 

l’existència de la Taula de treball i dels equips de treball coordinats que estan a dis-

posició de la ciutadania. El treball de difusió és essencial per traslladar el treball realit-

zat a la població i que les dones en situació de violència de gènere sàpiguen que exis-

teixen recursos dels quals poden fer-ne ús. 

El programa atorga al municipi un equip de persones formades i disposades a aju-

dar-les. Es tracta que les dones, i les seues filles i fills, coneguen que les institucions 

estan per elles i per a elles, per donar suport i, sobretot, perquè sàpiguen que ja no es-

tan soles.



38

Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals



39

Programa Més Segures, Més Iguals | Dossier  

La difusió es fa de diferents formes: d’una banda amb una campanya de cartelleria, 

i d’altra amb una difusió mediàtica.

La campanya de cartelleria es situa en tots els punts estratègics de la localitat per 

augmentar la visibilitat:  centres educatius, centres de salut, mercats municipals, cen-

tres de col·lectius, etc. L’objectiu és que totes les persones del municipi en general, i les 

víctimes i possibles víctimes en particular, coneguen l’existència de la Taula, de l’equip 

multidisciplinari que està al seu servei i dels documents d’actuació coordinada que hi 

ha preparats. 

El cartell compta amb la informació bàsica, així com el telèfon al qual es pot tru-

car per ser ateses i conéixer com actuar. Amb aquesta campanya es pretén llançar un 

missatge institucional molt clar: la víctima ja no està sola, compta amb un equip que li 

dóna suport; ara el que es veu sol és el maltractador. 

D’altra banda, es llança una campanya mediàtica de difusió1, tant en mitjans tradi-

cionals com per xarxes socials. Amb aquesta campanya es pretén ampliar encara més 

la difusió i visibilitat del programa. 

1 A l’Annex I es mostres alguns exemples de la difusió mediàtica.
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Avaluació del
programa
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El programa Més Segures, Més Iguals, després de les quatre fases esmentades, 

compta amb una Fase Extra d’Avaluació.

El procés d’avaluació inclou unes enquestes de satisfacció dirigides a l’alumnat en 

què es pregunta sobre la formació rebuda, l’adequació dels continguts i del professo-

rat. Gràcies a les respostes rebudes per part de tots els agents participants del progra-

ma, en Equality Momentum podem implementar les millores necessàries per oferir en 

les següents edicions del programa. 

De cara a la segona edició de Més Segures, Més Iguals, actualment estem treba-

llant en la creació d’uns indicadors que donen resposta a un objectiu que hem plante-

jat: fer-ne un seguiment i una avaluació posterior a la Taula de treball. Perquè un pro-

grama d’aquestes característiques requereix una avaluació continua per millor en tot 

allò que siga possible, veure què està funcionant i com es podria funcionar millor. 

El treball d’avaluació és fonamental perquè totes les polítiques públiques no es 

queden en simples mencions de bones intencions. Si la nostra intenció és transformar 

la societat en què vivim de manera real, és el nostre deute comptar amb els mecanis-

mes d’avaluació que ens permeten observar si, en primer lloc, l’acció s’ha portat a ter-

me i, en segon lloc, si els resultats són els esperats. 



+ 440 hores
de formació

+ 10 municipis
participants
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La 1ª Edició
en xifres

+ 440 hores
de formació

+240 persones
participants

65 agents
Forces de Seguretat

77 agents
Serveis Socials

+ 10 municipis
participants



44

Dossier | Programa Més Segures, Més Iguals

Annex: Aparicions
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CSIC — GENET —
Jornades “Aportaciones multidisciplinares para 

la comprensión del problema de la violencia 
contra las mujeres y vías de solución 

27.09.19

http://cchs.csic.es/sites/default/files/content/event/2019/aportacio-
nesmultidisciplinares.pdf

El programa Més Segures, Més Iguals fou presentat en les jornades Aportaciones 

multidiciplinares para la compresión del problema de la violencia contra las muje-

res y vías de solución en una sessió dedicada a la presentació de projectes en curs 

sobre estudis de gènere. La jornada fou organitzada per la Asociación GENET: Red 

Transversal de Estudios de Género en Ciencias Humanas, Sociales y Jurídicas, IFS-

CSIC, CCHS-CSIC.
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RTVE — L’informatiu - Comunitat Valenciana
11.06.19

http://www.rtve.es/alacarta/videos/linformatiu-comunitat-valenciana/
linformatiu-comunitat-valenciana-11-06-19/5273651/
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Àpunt — Observatori d’Igualtat
24.05.19

https://apuntmedia.es/va/a-la-carta/programes/vist-en-tv/el-ma-
ti-a-punt/24-05-2019-observatori-de-la-igualtat?fbclid=IwAR0nPJr3G-

MlxYun0WiPg10U5nneq77cAU5QcevQRSSdeh3TEVD2lOOahVj8
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eldiario.es —  
24.05.19

https://www.eldiario.es/cv/Programa-violencia-genero-seguras-
iguales_0_901510083.html
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Levante EMV —  
16.06.19

https://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2019/06/17/
diez-municipios-suman-seguras-iguales/1890151.html
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Tribuna Feminista —  
16.06.19

https://tribunafeminista.elplural.com/2019/04/el-ayuntamiento-de-al-
fas-del-pi-forma-un-equipo-multidisciplinar-para-luchar-contra-la-violen-
cia-de-genero/?fbclid=IwAR2cN7MxZa9z4k56CCSq5zInkeErJEqVkgv_Wp-

YcPcvMBiKnEc5QmPorYw
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Las Provincias —  
17.06.19

Diari La Veu —  
02.06.19

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/diez-ayuntamientos-mal-
trato-20190617004008-ntvo.html

https://www.lasprovincias.es/valencia-ciudad/diez-ayuntamientos-mal-
trato-20190617004008-ntvo.html
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Altres aparicions en mitjans de comunicació

Ameco Press: “El programa, ‘Más seguras, más iguales’, contra la violencia de gé-

nero en la Comunidad Valenciana” 14/05/19 

Diario 16 Mediterráneo: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ teje una red de 

ayuntamientos en la C.Valenciana con equipos formados para luchas contra la violen-

cia de género” 09/05/19

Diario de la Vega: “El ayuntamiento de Orihuela pone en marcha el programa de 

‘Más seguras, más iguales’” 09/05/19

El periódico de aquí: “Riba-roja impulsa el programa ‘Más Seguras, más iguales’ 

para luchar contra la violencia de género” 06/05/19

Diario de la información: “Lucha contra el maltrato en Orihuela y Almoradí” 09/05/19

Televisión Vega Baja: “Orihuela y Pilar de la Horadada inician varias campañas para 

luchar contra la violencia de género” 09/05/19

Vegabajadigital: “Orihuela pone en marcha el programa de ‘Más seguras, más igua-

les’” 12/05/19

Vegabajadigital: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violen-

cia de género” 07/06/19

MediterráneoPress: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violencia de 

género entra en su recta final” 17/05/19

Noticias Camp de Túria: “Llíria posa en marxa un programa formatiu integral per 

a la detecció, prevenció i actuació municipal davant la violència de gènere” 16/05/19
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Elperiodic.com: “El programa ‘Más seguras, más iguales’ contra la violencia de gé-

nero entra en su recta final en l’Alfàs del Pi” 16/05/19

Elperiodic.com: “El Área de Políticas Inclusivas organiza un curso de actuación mu-

nicipal ante la violencia de género” 15/05/19

Elperiodic.com: “Llíria participa en el programa contra la violencia de género ‘Más 

seguras, más iguales’” 20/06/19

Elperiodic.com: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ con el que 

Igualdad pretende avanzar en la prevención de la violencia de género” 07/06/19

Aquí en Alicante: “‘Más seguras, más iguales’ para construir una sociedad libre de 

machismo” 10/06/19

Diario de Alicante: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ con el que 

Igualdad pretende avanzar en la prevención de la violencia de género” 09/06/19

Activa Orihuela: “Finaliza el programa ‘Más seguras, más iguales’ para la preven-

ción de la violencia de género” 09/06/19

La veu de Llíria: “‘Más seguras, más iguales’, un programa per lluitar contra la violèn-

cia de gènere” 20/06/19

Comarcal CV: “Llíria participa en el programa contra la violencia de género ‘Más se-

guras, más iguales’” 20/06/19

TeleOrihuela: “El Ayuntamiento de Orihuela pone en marcha el programa de ‘Más 

seguras, más iguales’” 10/05/2019
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