
II Pla d’Igualtat d’oportunitats entre dones i homes per al 
personal de l'Ajuntament de Calvià.   2019-2023



Compromís de 
l’entitat amb la 
igualtat. 



La Secció d’Igualtat, dins la Tinença de Batllia de Cohesió Social i Igualtat és l’àrea que ha impulsat
aquest projecte, dins l’ Ajuntament.

Detectar la possible presència de discriminacions i desigualtats que puguin existir, en referència a la
igualtat de gènere i que requereixin adoptar una sèrie de mesures destinades a la seva eliminació i
correcció.

Apostar per conscienciar a tot el personal per tal d’eliminar tota pràctica que pugui estar impedint la
plena igualtat a l’ajuntament.

La primera acció es aquesta: donar la màxima difusió al Pla entre tot el 
personal de l’ajuntament. 

1. Compromís de l’entitat amb la igualtat

Compromís de l’entitat 



1. Compromís de l’entitat amb la igualtat

I Pla d’Igualtat

Novembre de l’any 2009, a l’Ajuntament de Calvià es va crear una Comissió d’Igualtat Paritària,
formada per representants dels treballadors i treballadores i representants de l’organisme públic i
es va dur a terme el primer Pla d’Igualtat de gènere.

II Pla d’Igualtat

El que ara presentem. Planificat pels anys 2019-2023, suposa una actualització del primer. Per a
l’elaboració d’aquest pla 2019-2023, s’ha pres com a referència el diagnòstic de la situació i pla
d’igualtat elaborat a l’any 2009-2010. Aquest segon Pla neix de l’experiència ja acumulada als darrers
anys.



1. Compromís de l’entitat amb la igualtat

Aconseguir la igualtat real suposa no només evitar les discriminacions per raó de sexe, sinó també:
Advocar per la consecució de la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en:

Llenguatge

Polítiques i 

cultura 

organitzativa

Assetjament

Formació i 

desenvolupament

Conciliació i 

coresponsabilitat

Violència 

masclista Accés i 

promoció

Condicions de 

treball



1. Compromís de l’entitat amb la igualtat

Es fa necessària una total transversalitat en la implantació de les polítiques d’igualtat i és imprescindible

la feina i la implicació de tothom per aconseguir el que hauria de ser la norma i no l’excepció:

Que dones i homes rebin el mateix tracte i tinguin els mateixos drets i consideracions en tots 

i cadascun dels àmbits de la seva vida.

Transversalitat



Marc legal



2. Marc Legal

Constitució de 1978

o Article 1: "Espanya es constitueix en un Estat social i democràtic de Dret, que propugna com a valors
superiors del seu ordenament jurídic, la llibertat, la justícia, la igualtat i el pluralisme polític“

o Article 14: "dret a la igualtat i la no discriminació per raó de sexe"

o Article 9.2 "consagra l’obligació dels poders públics de promoure les condicions perquè la igualtat de
la persona i dels grups en què s’integra, sigui real i efectiva".

Llei Orgànica, 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva entre dones i homes

El ple reconeixement de la igualtat dins l’àmbit jurídic es va completar amb l’aprovació de la Llei
Orgànica, 3/2007, de 22 de març, per a la Igualtat efectiva Entre Dones i Homes (LOIEMH), adreçada a fer
efectiva la Igualtat real entre dones i homes, removent els obstacles que impedeixen aconseguir-la.

Obliga les organitzacions a:
o Respectar la igualtat de tracte i oportunitats en l’àmbit laboral
o Adoptar mesures dirigides a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes



2. Marc Legal

Decret 24/2015, de 7 d’agost, de la presidenta de les Illes Balears, estableix com competències a exercir
per la Direcció General de Funció Pública i Administracions Públiques la gestió, l’impuls i la coordinació
de les polítiques i els plans d’igualtat entre les dones i els homes empleats públics de la Comunitat
Autònoma de les Illes Balears.

Reial decret llei 6/2019, d'1 de març, de mesures urgents per a garantia de la igualtat de tracte i
d'oportunitats entre dones i homes en l'ocupació i l'ocupació. Això suposa essencialment, estendre
l'obligació de redacció dels plans d'igualtat a empreses privades, en uns determinats terminis i
condicions.



Característiques 
generals del pla 
d’igualtat



3. Característiques generals del pla d’igualtat

¿Què és un Pla d’Igualtat?

El pla d’Igualtat és un conjunt ordenat de mesures i accions positives que persegueix integrar el

principi d’Igualtat entre dones i homes en l’Ajuntament.

Característiques

o Està dissenyat per al conjunt del personal, no està dirigit exclusivament a les dones.

o Adopta la transversalitat de gènere com un dels seus principis rectors i una estratègia per fer

efectiva la Igualtat entre dones i homes. Això implica incorporar la perspectiva de gènere en la

gestió de l’Ajuntament en totes les seves polítiques i a tots els nivells.



3. Característiques generals del pla d’igualtat

Característiques

o Considera com un dels seus principis bàsics la participació a través del diàleg i cooperació de les

parts (Batllia, responsables i conjunt de la plantilla).

o És preventiu, eliminant qualsevol possibilitat de discriminació futura per raó de sexe.

o Té coherència interna, és dinàmic i obert als canvis en funció de les necessitats que vagin sorgint a

partir del seu seguiment i avaluació.

o Parteix d’un compromís de les entitats públiques, que garanteixen els recursos humans i materials

necessaris per a la seva implantació, seguiment i avaluació.



Vigència del pla d’igualtat

o Es determina un termini de vigència de 4 anys, a comptar de la seva signatura: 2019-2023

o Transcorreguts dos anys: revisió del compliment del pla.

o Finalitzat el termini acordat, començarà l’elaboració del següent pla.

o Fins que no s’acordi un nou pla continuarà la vigència de l’anterior i les funcions establertes per la

comissió de seguiment.

3. Característiques generals del pla d’igualtat



Àmbit d’aplicació

Aquest pla d’Igualtat és d’aplicació per a tot el personal de l’Ajuntament de Calvià, qualsevol que sigui

la seva categoria professional.

3. Característiques generals del pla d’igualtat



Persones responsables del pla

o Secció d’Igualtat, dins la Tinença de Batlia de Cohesió Social i Igualtat, responsable de l’impuls del

projecte.

o Comissió d’Igualtat que vetllarà i s’encarregarà de la implantació de les mesures necessàries.

o Recursos Humans: el pla compta també amb el suport d’aquest àrea.

3. Característiques generals del pla d’igualtat



Estructura del 
pla d’igualtat



4. Estructura del pla d’igualtat

El pla d’Igualtat s’estructura en els següents apartats:

1. Diagnòstic de la situació de partida de dones i homes a l’ajuntament.

o Actualització de les dades del diagnòstic que es va realitzar al pla anterior.
o Anàlisi de la informació quantitativa i qualitativa aportada per l’Ajuntament en matèria de:

Característiques de la plantilla, accés, contractació i condicions de treball, promoció, conciliació de la
vida personal, familiar i laboral, registre casos assetjament, política de comunicació i sensibilització en
Igualtat i formació.

2. Programa d’actuació elaborat en funció del diagnòstic i de les mancances detectades. En ell
s’estableixen les accions per aconseguir els objectius assenyalats, un calendari d’implantació i
indicadors i / o criteris de seguiment de les accions. És el Pla d’Igualtat.

3. Seguiment i avaluació del compliment del pla, a través de les persones designades sobre el seu grau
de realització, els seus resultats i el seu impacte a l’Ajuntament.



Doble estratègia

1. L’adopció de mesures d’acció positiva que corregeixin els desequilibris existents.

2. L’adopció de mesures d’Igualtat que de forma transversal garanteixin la integració del
principi d’igualtat en totes les polítiques de l’Ajuntament, en tots els seus processos i
en tots els seus nivells.

4. Estructura del pla d’igualtat



Programa d’actuació (pla d’Igualtat) s’estructura en:

o Àrea o Eix
o Objectius generals
o Objectius específics
o Accions
o Departament gestor
o Departaments implicats
o Agents col·laboradors
o Indicadors
o Cronograma
o Pressupost (elaboració gradual)

4. Estructura del pla d’igualtat



4. Estructura del pla d’igualtat

Nombre 
Àrea

Descripció Àrea Descripció Objectiu general
Nombre 
Objectiu 
específic

Descripció Objectiu específic Accions Dpt. Gestor Dpts. Implicats
Agente 

Colaborador
Indicadors Crono Inici Crono fi

2
Llenguatge igualitari i 

comunicació interna i externa.

Consolidar la comunicació interna 
i externa de l'ajuntament des de 
la perspectiva de gènere.

1

Com. Ext: tenir especial cura de la imatge 
pública dels grups en què hi ha estereotips de 
gènere, per afavorir el canvi d'imatge en la 
ciutadania.

Revisar els continguts i imatges, si 
existeixen, que s'utilitzin per dur a terme 
les polítiques de personal que mostrin un 
tractament igualitari entre dones i homes.

Comunicacions
Tots els 

departaments
1. Documents i publicacions revisades.
2. Tractaments sexistes detectats.

Maig 2019 Maig 2023

Establir mecanismes que garanteixin una 
imatge corporativa no sexista en la 
publicitat, en les publicacions corporatives 
i a la web.

Comunicacions
Tots els 

departaments
1. Nombre de mecanismes impulsats: guia, 
instrucció, manual, web, etc.

Setembre 2019 Maig 2023

2 Com. Int: millora de les vies de comunicació.
Incloure al Pla comunicació interna 
accions que tinguin en compte la 
perspectiva de gènere.

RRHH
Igualtat

Informàtica
Comunicacions

1. Nombre accions proposades
2. Nombre accions executades.

Octubre 2019 Maig 2023

3

Sensibilitzar el personal de l’Ajuntament, sobre 
la importància de l'ús d'un llenguatge igualitari 
per garantir la visibilitat de les dones i la no 
discriminació.

Realitzar una guia pròpia de llenguatge 
inclusiu.

Igualtat
Comunicacions

Serveis Lingüístics
1. Guia elaborada.
2. Accions de difusió de la guia.

Octubre 2019 Maig 2023

Nombre 
Àrea

Descripció Àrea Descripció Objectiu general
Nombre Obj. 

específic
Descripció Objectiu específic Accions Dpt. Gestor Dpts. Implicats Agent Col·laborador Indicadors Crono Inici Crono fi Pressupost 2019

1
Cultura de l'entitat en matèria 

d'Igualtat d'oportunitats.

Garantir la continuitat dels valors 
d’igualtat i equitat a 
l’Ajuntament.

1
Donar suport al Pla d'IGL mitjançant la 
Comissió d'Igualtat, el reglament i el calendari.

Revisió i nomenament, si escau, de nous 
membres de la Comissió d'IGL, actualizar 
el reglament de la comissió i informar 
sobre el nou pla i les funcions de la 
comissió.

Igualtat Secretaria
1. Actualització del Reglament.
2. Canvis en la documentació i en els 
nomenaments.

Maig  2019 Setembre 2019

2

Consolidar els coneixements dels membres de 
la Comissió per tal d' incloure la Igualtat en les 
polítiques transversals mitjançant el suport de 
la Comissió.

Organitzar un taller de formació i 
informació en Igualtat, on es desenvolupi 
el tema de la igualtat en general i del Pla 
d'Igualtat en particular, a la Comissió.

RRHH
Igualtat

Secretaria

Empreses 
consultores

UIB
IB Dona
Sindicats

1. Definir temàtica dels tallers.
2. Nombre de accions impartides
3. Membres del C.IGL. que han assistit / total 
membres.

Setembre 2019 Setembre 2022

3

Garantir la transversalitat del principi d'Igualtat 
en l'elaboració i l'execució de les disposicions 
normatives, definició i pressupostació en tots 
els àmbits i desenvolupament del conjunt de 
totes les activitats.

Formació sobre pressupostos i normativa 
municipal amb perspectiva de gènere.

RRHH
Tots els 

departaments

Empreses 
consultores

UIB
IB Dona
Sindicats

1. Nombre d'accions formatives/any
2. Nombre de persones que han rebut 
formació/total persones
3. Nombre de persones/departament al que 
pertanyen.

Setembre 2019 Setembre 2022



Pla d’igualtat



Àrees d’actuació:

1. Cultura organitzativa i política d’Igualtat d’oportunitats
2. Llenguatge igualitari i Polítiques de Comunicació
3. Accés i promoció
4. Condicions de treball
5. Formació
6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe
7. Conciliació i coresponsabilitat
8. Violència masclista

5. Pla d’igualtat



5. Pla d’igualtat

El Pla d’igualtat intern de l’Ajuntament de Calvià

En les taules següents es recullen els objectius específics per àrea que l’Ajuntament de
Calvià ha d’emprendre perquè la situació de l’entitat en matèria d’Igualtat d’oportunitats i
de conciliació vagi millorant a curt, mitjà i llarg termini.



1. Cultura de l'entitat en matèria d'Igualtat d'oportunitats



Àrea 1 Cultura de l'entitat en matèria d'Igualtat d'oportunitats.

Objectiu general Garantir la continuitat dels valors d’igualtat i equitat a l’Ajuntament. 

Fa referència a les actuacions de l’Ajuntament de Calvià cap al compromís de la Batllia i del mateix Ajuntament, amb
el principi d’Igualtat entre dones i homes i com aquest impregna la seva cultura organitzativa.

Objectius específics

1 Donar suport al Pla d'IGL mitjançant la Comissió d'Igualtat, el reglament i el calendari.

2 Consolidar els coneixements dels membres de la Comissió d’Igualtat per tal d' incloure la Igualtat en les polítiques 
transversals de l’ajuntament mitjançant el seu suport. 

3 Incorporar la perspectiva de gènere en la recollida, l'elaboració i la difusió de la informació, com a part de la cultura de 
l’ajuntament. 

4 Donar la màxima difusió a les actuacions derivades del nou Pla d'Igualtat. Crear nous documents gràfics d'informació i 
consulta en matèria d'igualtat. Decàleg d’igualtat. 

5 Garantir la transversalitat del principi d'Igualtat en: elaboració i l'execució de les disposicions normatives; definició i 
pressupostació; gestió de personal i recursos humans; desenvolupament del conjunt de totes les activitats.

6 Promoure bones pràctiques amb les empreses col·laboradores amb l'Ajuntament.

7 Garantir la coherència interna dels diferents plans d'igualtat que hagi dins la globalitat de totes les empreses públiques de 
l'ajuntament.



2. Llenguatge igualitari i comunicació 



Àrea 2 Llenguatge igualitari i comunicació 

Objectiu general Consolidar la comunicació interna i externa de l’ajuntament des de la 
perspectiva  de gènere.

La comunicació es treballa des de dues perspectives. Què comuniquem i com ho fem, evitant incoherències que
puguin sorgir entre el que l’entitat porta a terme -millores en l’àmbit de la Igualtat- i evitant que transmeti d’una
forma sexista, és a dir, de forma discriminatòria.

Objectius específics

1 Comunicació Externa: tenir especial cura de la imatge pública dels grups en què hi ha estereotips de gènere, 
per afavorir el canvi d’imatge en la ciutadania.

2 Comunicació Interna: millora de les vies i canals de comunicació. 

3 Sensibilitzar al personal d l’Ajuntament, sobre la importància de l’ús d’un llenguatge igualitari, inclusiu i no 
sexista, per garantir la visibilitat de les dones i la no discriminació.



3. Accés, promoció i provisió al lloc de feina.



Àrea 3 Accés, promoció i provisió al lloc de feina

Objectiu general Assegurar una real igualtat d’accés i oportunitats entre els sexes en l’accés 
i la provisió dels llocs de feina.

La política d’accés i contractació i el desenvolupament professional i la promoció interna s’han d’orientar de manera
que evitin que el gènere o la situació personal d’algú sigui un condicionant en el procés de selecció, garantint el grau
de neutralitat des del punt de vista del gènere, percepcions, imatges, estereotips i creences sobre qualitats
femenines i masculines a la valoració de la incorporació o acompliment als llocs de treball.

Objectius específics

1 Garantir la visibilitat de les dones i la no discriminació a l’accés, ocupació, i la promoció.

2 Evitar que les responsabilitats familiars, que recauen habitualment en les dones, suposin un obstacle per poder 
promocionar dins l’Ajuntament.

3 Incorporar l'avaluació de l’impacte de gènere per garantir la integració del principi d’Igualtat de dones i homes en els 
procediments d’accés, promoció interna i provisió.

4 Impulsar la presència i participació de les dones en els llocs de treball de responsabilitat, contribuint a l’augment de la seva 
presència.

5 Conscienciar i sensibilitzar a la totalitat de la plantilla, així com també a les persones responsables, de la importància de la 
igualtat de gènere en matèria d’accés al lloc de feina.

6 Fomentar el coneixement de la normativa en Igualtat d’Oportunitats, del Pla d’Igualtat i garantir els coneixements que 
permetin la integració efectiva de la perspectiva de gènere.



4. Condicions de treball i anàlisi retributiva.



Àrea 4 Condicions de treball i anàlisi retributiva

Objectiu general Eliminar les desigualtats per raó de sexe en matèria retributiva.

Determinar les condicions de treball del personal funcionari i laboral, particularment, per evitar, en la mesura del

possible, greuges comparatius en conceptes salarials, condicions, complements (específic, de destí, antiguitat, etc.)

Objectius específics

1 Garantir que els conceptes i complementes salarials compleixin la màxima equitat interna en tots els sentits, 
incloent el concepte de gènere.

2 Actualitzar el conveni i/o acords col·lectius segons les directrius de la legislació vigent en matèria d’Igualtat 
d’oportunitats.



5. Formació



Àrea 5 Formació

Objectiu general Eliminar les desigualtats per raó de sexe en matèria retributiva.

Assegurar l’accés a la formació en totes les categories professionals i que aquest sigui neutral, facilitant formació a
aquelles persones que més dificultats tenen i que pertanyen al col·lectiu menys representat, perquè aquesta
formació pugui ser un suport pel seu desenvolupament professional.

Objectius específics

1 Assegurar que el Pla de Formació inclogui formació bàsica, progressiva i permanent en matèria d’Igualtat de 
gènere i garantir un coneixement pràctic suficient que permeti la integració efectiva de la perspectiva de 
gènere en totes les actuacions.

2 Incorporar la perspectiva de gènere en tota la formació (llenguatge, estereotips)

3 Assegurar que la formació es trobi a l’abast de tot el personal sense que la impossibilitat de conciliar la vida 
laboral i familiar impedeixi la carrera de les dones, sobretot aquelles que tinguin persones al seu càrrec.

4 Garantir que el Pla de Formació anual inclogui formació transversal en matèria d’Igualtat i que tingui un 
impacte en la Carrera Professional.

5 Garantir un increment de la perspectiva de gènere al PGOU.



6. Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.



Àrea 6 Prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe.

Objectiu general Prevenir i actuar en casos d'assetjament sexual o per raó de sexe. 

La política de l’Ajuntament ha de donar prioritat a la incorporació i difusió d’un codi de conducta i un
protocol de prevenció de l’assetjament sexual i per raó de sexe conegut per la plantilla.

Objectius específics

1 Recordar l’existència d’un Protocol contra l’assetjament sexual i per raó de sexe.

2 Reforçar la prevenció de l’assetjament sexual, per raó de sexe i formar en aquest àrea.

3 Aconseguir un major coneixement i sensibilització per responsables d'àrea en matèria d'assetjament sexual
o per raó de sexe o gènere.

4 Dur un registre de les denúncies, si es donen, presentades per any.

5 Assolir la màxima sensibilització de tot el personal de l'ajuntament en matèria d'assetjament i d'una manera
regular i continuada en el temps.

6 Assegurar la perspectiva de gènere en la prevenció de riscos psicosocials al lloc de treball.



7. Conciliació i coresponsabilitat



Àrea 7 Conciliació i coresponsabilitat

Objectiu general Fomentar la conciliació de la vida laboral, personal i/o familiar a través de 
la millora de les mesures i visibilització de les mateixes.

La conciliació de la vida laboral personal i familiar és totalment necessària perquè tant homes com dones tinguin les
mateixes oportunitats laborals. Cal facilitar en la mesura del possible, tant a homes com a dones, horaris i realització
de formacions flexibles, o una bona difusió pel millor coneixement de les mesures de conciliació que posseeix
l’entitat.

Objectius específics

1 Donar a conèixer a tota la plantilla les mesures de conciliació i coresponsabilitat que tenen al seu abast i, en 
general, de tot allò que fomenta la Igualtat.

2 Millorar i implantar noves mesures de conciliació en nous acords o convenis.

3 Sensibilitzar sobre la importància de la coresponsabilitat entre el personal de l'ajuntament.

4 Implantar el teletreball com a mesura de conciliació.



8. Violència masclista



Àrea 8 Violència masclista 

Objectiu general Sensibilització en Violència masclista entre la plantilla de l’ajuntament

La violència masclista es manifesta com el símbol més brutal de la desigualtat existent en la nostra societat. Es una
violència dirigida a les dones pel fet mateix de ser-ho.

Les entitats públiques han de ser conscients d'aquesta problemàtica i articular mecanismes que assegurin la
protecció de les víctimes i el suport per continuar la seva activitat laboral.

Objectius específics

1 Sensibilitzar tot el personal sobre la importància i gravetat de la violència masclista com a acció de 
responsabilitat amb la societat.



Seguiment de la 
implantació. 

Comissió d’igualtat  
per al seguiment i 
avaluació



Seguiment i avaluació

Les fases de seguiment i l'avaluació previstes en el pla d'Igualtat de l’Ajuntament, permetran
conèixer el desenvolupament del pla i els resultats obtinguts en les diferents àrees d'actuació
durant el desenvolupament i implantació.

Com?

o Regularment, de manera programada
o Detectar possibles necessitats i/o dificultats sorgides en l'execució.
o Fent possible la cobertura i correcció, proporcionant al pla la flexibilitat necessària per al seu èxit.

6. Comissió d’igualtat  per al seguiment i avaluació



6. Comissió d’igualtat  per al seguiment i avaluació

Comissió d’igualtat per al seguiment i avaluació

La Comissió d'igualtat és l’òrgan l’encarregat d'impulsar i negociar el pla d'Igualtat, informant i sensibilitzant a la
plantilla, donant suport i realitzant el seu seguiment, avaluant el grau de compliment, dels objectius marcats i
de les accions programades.

o Serà paritària: representants de l’ajuntament i representants legals dels treballadors i treballadores.
o Paritari, també en quant a nombre de dones i homes.
o Grup dinàmic

Els membres de la Comissió han de respectar la confidencialitat i sigil professional, en els assumptes tractats en
les reunions, amb la documentació i dades presentades per les parts.



6. Comissió d’igualtat  per al seguiment i avaluació

Funcions de la comissió d’igualtat

• Seguiment del compliment de les mesures previstes en el pla i grau d’execució.

• Participació i assessorament en la forma d'adopció de les mesures amb facultats deliberatives.

• Avaluació de les diferents mesures realitzades.

• Elaboració d'un informe anual que reflectirà l'avanç respecte als objectius d'Igualtat dins l’Ajuntament, per tal

de comprovar l'eficiència de les mesures posades en marxa per assolir la finalitat perseguida, proposant, si

escau, mesures correctores.

Vigència del pla (4 anys), es realitzarà una avaluació intermèdia anual, des de l'entrada en vigor del pla i una altra

avaluació final, tres mesos abans de la finalització de la seva vigència.



Sandra Sedano Colom
Cap de secció d'Igualtat (titular)

Rosa Vergés Muela
Cap de Secció de Recursos Humans (titular)

Manuela Ballester Rodríguez
Cap de negociat de formació (titular)

Empar Santacreu
Cap de Servei d'Intervenció social i Serveis socials (titular) 

Ana Pérez Castillo
Directora general de Desenvolupament social i Equitat (suplent)

Carmen Moreno
Cap de Servei de Recursos Humans (suplent)

Cristina Gamundí
Tècnica d'intervenció social (suplent)

6. Comissió d’igualtat  per al seguiment i avaluació

En representació de 

l'Ajuntament de 

Calvià.



STEI 
Jaume Pons i Antonio Contreras (titular)
Mª Dolores Jiménez (suplent)

CC.OO.
Ramona Monedero (titular) 
Maria Cerdà (suplent)

UGT
Francisco José García Torres (titular) 
Antonio Pallicer Martorell (suplent) 

6. Comissió d’igualtat  per al seguiment i avaluació

Pla dut a terme amb la col·laboració de 
Teis Serveis de Consultoria. 

En representació dels 

treballadors i 

treballadores



I per acabar....

Lectura del text complet del Pla d’Igualtat 2019-2023 que ho trobareu a:

http://aristoteles.calvia.net/web/pla_igualtat/03%20Pla%20IGL%20INTERN%20CALVIA%202019_VF.pdf

Annex II. Definicions i glossari de termes: bretxa de gènere, equilibri de gènere, diversitat sexual i
afectiva, identitat de gènere, segregació horitzontal, sororitat, transversalitat de gènere, violències
masclistes, violència de gènere, visibilització de les dones, etc.

Gràcies a tots i totes per la vostra atenció. 

http://aristoteles.calvia.net/web/pla_igualtat/03 Pla IGL INTERN CALVIA 2019_VF.pdf


Calvià, maig de 2019


