
Procés participatiu i elaboració
Esborrany I Pla Estratègic

valencià de les Dones rurals

En el marc del procés d'elaboració de l'I Pla Estratègic Valencià de la
Dona Rural, el Servei de Promoció de la Dona Rural de la Direcció
General de Desenvolupament Rural, integrada en la Conselleria
d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i
Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana, proposa l'anàlisi,
síntesi i realització de la proposta prèvia a l'elaboració de l'I Pla
Estratègic Valencià de la Dona Rural de la Comunitat Valenciana. Els
resultats presentats es deuen als resultats del procés participatiu
realitzat a través de 14 sessions de Treball de Diagnosi de la situació
de les dones rurals en les següents localitzacions: 
- Província de Castelló: Morella, *Villareal, Vall d’*Uixò i Sogorb.
- Província de València: Gandia, Énguera, Xelva, Xiva, Montcada i
Requena.
- Província d'Alacant: Pego, Callosa, Villena i Oriola.
El procés participatiu d'elaboració ha comptat amb comarques actives
demandants de poder realitzar el taller com és el cas del Racó
d'Ademús des d'on es procedeix a marcar les seues diferencials
peculiaritats d'ubicació, necessitats i interés de formar part de manera
presencial en la consecució d'activitats del citat de l'I Pla Estratègic
Valencià de la Dona Rural.
En conclusió, el procés participatiu i elaboració de l'Esborrany compta
amb: en primer lloc, els objectius de la proposta prèvia a l'I Pla
Estratègic Valencià de la Dona Rural; en segon lloc, les línies
estratègiques amb els seus objectius generals, específics i operatius a
més de les accions o mesures associades a la línia estratègica i, per a
finalitzar, un cronograma d'accions a realitzar a curt, mitjà i llarg
termini.

https://agroambient.gva.es/va/web/desarrollo-rural/inicio/-/asset_publisher/QAVEbRLs1i8U/content/el-servei-de-promoci%25C3%2593-de-la-dona-rural-publica-els-seus-continguts-web?_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QAVEbRLs1i8U_assetEntryId=174618472&_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QAVEbRLs1i8U_redirect=https%3A%2F%2Fagroambient.gva.es%2Fca%2Fweb%2Fdesarrollo-rural%2Finicio%3Fp_p_id%3Dcom_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QAVEbRLs1i8U%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QAVEbRLs1i8U_cur%3D0%26p_r_p_resetCur%3Dfalse%26_com_liferay_asset_publisher_web_portlet_AssetPublisherPortlet_INSTANCE_QAVEbRLs1i8U_assetEntryId%3D174618472


Aquest projecte ha comptat amb la coordinació de l'àrea de
Feminismes de la fundació Mundubat i la col·laboració en la
dinamització de l'equip de Nadal Villena i monoDestudio. 

S'ha comptat amb la participació de 112 dones rurals tant presencial
com en format online durant els mesos de novembre de 2021 a gener
de 2022 amb incidències de l'alerta sanitària de la pandèmia Convid-
19 en les trobades prèvies a les festivitats de Nadal. 

A resaltar: la motivació i diversitat de les dones rurals valencianes en 
 formar part de les millores de qualitat i benestar del seu entorn des
de les cures i la sostenibilitat.

Actualment (juliol de 2022), el I Pla Estratègic valencià de les Dones
Rurals està en procés d'anàlisi de consulta prèvia a entitats,
organismes i administracions locals per acabar de deixar-lo enllestit i
fer públic. 
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